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Předmluva

Tento dokument (EN ISO 3452-6:2008) byl vypracován technickou komisi CEN/TC 138 „Nedestruktivní
zkoušení“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR, ve spolupráci s technickou komisí ISO/TC 135
„Nedestruktivní zkoušení“.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu,
je nutno zrušit nejpozději do června 2009.

Je nutné upozornit na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) nelze činit odpovědným za identifikaci kteréhokoliv nebo
všech takových patentových práv.



Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Malty, Maďarska, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Teploty nižší než 10 °C mohou ovlivňovat vlastnosti kapilárních zkušebních prostředků. Používání
kapilárních prostředků a zkoušení kapilárních prostředků v teplotním rozsahu 10 °C až 50 °C je
předmětem ISO 3452-1 a ISO 3452-2. Tato část ISO 3452 se zabývá prostředky a jejich používáním při
teplotách nižších než 10 °C.

Tato část ISO 3452 uvádí koncept procesních časů souvisících s pracovními teplotami, a proto se
uživatelům doporučuje zajistit, aby zkušební prostředky byly správně přidruženy parametrům procesů
v písemných instrukcích (postupech).

Zkušební prostředky mohou být specificky vyvinuty a kvalifikovány pro používání při nízké teplotě, ale
zkušební prostředky kvalifikované pro použití při normálních teplotách mohou být, v některých
případech, rovněž vhodné pro použití při nízké teplotě.

1 Předmět normy

Tato část ISO 3452 specifikuje podrobné požadavky na zkoušení při nízkých teplotách (nižší než
+10 °C) a také metodu pro kvalifikování vhodných zkušebních prostředků. To se vztahuje pouze na
kvalifikované prostředky používané podle instrukcí výrobce pro odpovídající teplotní rozsah.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


