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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 12679:2018) vypracovala technická komise CEN/TC 138 Nedestruktivní
zkoušení, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2019 udělit 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 dubna 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 12679:1999.

Technická komise CEN/TC 138 v rozsahu své působnosti pověřila CEN/TC 138/WG 1 Radiografické
zkoušení přípravou následující normy:

EN 12679 Nedestruktivní zkoušení – Radiografické zkoušení – Určení velikosti průmyslových
radiografických zdrojů gama záření

Podle Vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharsko, Bývalá jugoslávská republika
Makedonie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie,
Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko,
Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko,
Spojené království, Srbsko, Španělsko, Švýcarsko, a Turecko.



1 Předmět normy
Tento dokument určuje postup pro stanovení rozměrů radiografických zdrojů gama záření o velikosti
0,5 mm nebo větších, vyrobených z radionuklidů Iridium 192, Ytterbium 169, Selen 75 nebo
Kobalt 60, radiografickou metodou pomocí rentgenového záření. Velikost radiografického zdroje
gama záření je důležitým faktorem, který ovlivňuje kvalitu obrazů radiogramů pořízených za použití
gama záření.

Velikost zdroje se určuje s přesností ±10 %, ale obvykle není lepší než ±0,1 mm.

Velikost zdroje je udávána výrobcem jako mechanický rozměr zdrojové vložky. Měření může být
požadováno, pokud je výrobní proces validován nebo monitorován po zavedení zdroje do nosiče.

Tento dokument lze po validaci použít i pro jiné radionuklidy.

Standardní zkušební metoda ASTM E1114 poskytuje další informace o měření velikosti zdroje Ir 192,
charakterizaci tvaru zdroje a jeho správné sestavení a zapouzdření.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


