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Předmluva

Text ISO 7963:2006 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 135 „Nedestruktivní zkoušení“
mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a byl převzat jako EN ISO 7963:2010 technickou komisí
CEN/TC 138 „Nedestruktivní zkoušení“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2011 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 března 2011.

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

Tento dokument nahrazuje EN 27963:1992.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska 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.

Poznámka o schválení

Text ISO 7963:2006 byl CEN převzat jako EN ISO 7963:2010 bez jakýchkoliv modifikací.

Úvod

Kalibrační měrka č. 2 se liší od kalibrační měrky popsané v ISO 2400 velikostí a tvarem.

Kalibrační měrka č. 2 je mnohem menší, má menší hmotnost a její geometrie je mnohem jednodušší.

Rozsah použití kalibrační měrky č. 2 není tak velký jako u větší měrky; především není vhodná pro
úplnou kontrolu ultrazvukového přístroje.

Kalibrační měrka č. 2 přesto umožňuje během praktického zkoušení jednoduchou, občasnou kontrolu
kalibrace časové základny a citlivosti ultrazvukového zařízení. Kromě toho je vhodná pro kontrolu úhlu
svazku a bodu výstupu miniaturních úhlových sond.

POZNÁMKA Kalibrační měrka č. 1 je v současnosti specifikována v EN 12223.

Otázky k oficiální interpretaci všech aspektů této mezinárodní normy mohou být směrovány přímo na
sekretariát ISO/TC 44/SC 5 prostřednictvím národního institutu pro normalizaci, který lze nalézt na
www.iso.org.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje rozměry, materiál, výrobu a metody používání kalibrační měrky č.
2 pro kalibraci a kontrolu ultrazvukového zkušebního zařízení.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


