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Oznámení o schválení

Text ISO/TS 25107:2019 byl schválen CEN jako CEN ISO/TS 25107:2019 bez jakýchkoliv modifikací.
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Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO,
který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické
komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO
navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezi-
národní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány
ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím
potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními
pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.
Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu
budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz
www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce
uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO,
které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové
obchodní organizaci (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT) viz:
www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument byl vypracován technickou komisí ISO/TC 135 Nedestruktivní zkoušení, subkomisí SC 7
Kvalifikace pracovníků.

Toto první vydání zrušuje a nahrazuje ISO/TR 25107:2006.

Jakákoli zpětná vazba nebo otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu
normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na adrese
www.iso.org/members.html.

http://www.iso.org/directives
http://www.iso.org/patents
http://www.iso.org/iso/foreword.html
http://www.iso.org/members.html


Úvod
Soubor technických znalostí požadovaných od pracovníků nedestruktivního zkoušení (NDT) je
nezbytný pro vývoj výstupů týkajících se metod NDT. Pro metody NDT nelze vyvinout žádné výstupy
bez dostatečných informací o technických znalostech pracovníků, kteří tyto metody používají.

Úloha NDT

Nedestruktivní zkoušení významně přispívá k bezpečnosti, ekonomické a ekologické prosperitě naší
společnosti.

NDT je jedinou volbou pro zkoušení objektu, který nemůže být zkušebním procesem zničen, upraven
nebo degra-
dován. To se obecně vyžaduje pro objekty, které mají být použity po zkoušce, například pro
bezpečnostní díly, potrubí, elektrárny a také pro stavby v rámci provozních kontrol, ale i pro
jedinečné části v archeologii a kultuře.

NDT je založeno na fyzikálních jevech na povrchu nebo ve vnitřní struktuře zkoušeného objektu.
Výsledek zkoušky je často třeba interpretovat tak, aby poskytl užitečný výsledek; někdy jsou různé
metody NDT kombinovány nebo ověřovány jinými zkušebními metodami.

Pracovníci NDT a profesní etika

Pracovníci NDT nesou velkou odpovědnost nejen s ohledem na své zaměstnavatele nebo smluvní
strany, ale také podle pravidel řádného zpracování. Pracovníci NDT jsou nezávislí a bez
ekonomických vazeb na výsledky svých zkoušek, jinak jsou výsledky zpochybnitelné. Pracovníci NDT
jsou si vědomi důležitosti svého podpisu a důsledků nesprávných výsledků zkoušek pro bezpečnost,
zdraví a životní prostředí.

A konečně, pracovníci NDT jsou zodpovědní za veškeré interpretace výsledků zkoušek nesoucích
jejich podpis a nikdy nepodepisují protokoly o zkouškách nad rámec své certifikace.

Příloha B uvádí čísla norem, které mohou být důležité pro použití ustanovení stanovených v tomto
dokumentu.



1 Předmět normy
Tento dokument uvádí požadavky a doporučení pro učební osnovy nedestruktivního zkoušení (NDT)
s cílem harmonizovat a udržovat obecnou úroveň školení pracovníků NDT pro průmyslové potřeby.

Stanovuje také minimální požadavky pro efektivní strukturované školení pracovníků NDT, aby byla
zajištěna způsobilost pro kvalifikační zkoušky vedoucí k certifikaci třetí stranou podle uznávaných
norem. Kromě nedestruktivního zkoušení obecně platí, že tyto pokyny pro sylaby (učební osnovy)
zahrnují zkoušení metodou akustických emisí, zkoušení vířivými proudy, zkoušení těsnosti,
magnetické zkoušení, kapilární zkoušení, radiografické zkoušení, ultrazvukové zkoušení, vizuální
zkoušení, termografické zkoušení a tenzometrické zkoušení.

ISO/TS 25108 uvádí požadavky a doporučení pro školicí organizace NDT.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


