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Předmluva

Tento dokument (EN 12543-2:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 138 „Nedestruktivní
zkoušení“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 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 ledna 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.

Tento dokument nahrazuje EN 12543-2:1999.

EN 12543-2 je část ze série evropských norem se všeobecným názvem „Nedestruktivní zkoušení –
Charakteristiky ohniska průmyslových rentgenových zařízení pro nedestruktivní zkoušení“; další části
jsou následující:

EN 12543-1, Část 1: Skenovací metoda;

EN 12543-3, Část 3: Radiografická metoda štěrbinovou komorou;



EN 12543-4, Část 4: Metoda hrany;

EN 12543-5, Část 5: Měření efektivní velikosti ohniska rentgenky s mini a mikro ohniskem.

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, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Aby se pokryly odlišné požadavky na měření velikosti ohniska, popisují EN 12543-1 až EN 12543-5 pět
různých metod.

Skenovací metoda (EN 12543-1) je vhodná pro takové použití, kde jsou potřebné kvantitativní hodnoty
rozložení intenzity a velikost ohniska, například pro účely kalibrace a zpracování obrazu.

Radiografické metody (EN 12543-2 a EN 12543-3) popisují tradiční techniky a jsou vhodné pro účely
certifikace a pro použití na pracovišti. Digitální detektor neposkytuje pouze délku ohniska a šířku, ale
uživateli poskytuje také kvantitativní hodnoty pro rozložení intenzity. Digitální metoda se může
používat jako referenční metoda k EN 12543-1.

Pokud není k dispozici na pracovišti dírková nebo štěrbinová komora, může se použít metoda hrany
(EN 12543-4). Ta představuje velmi jednoduchou metodu pro použití na pracovišti.

Pro systémy s mikroohniskem, viz EN 12543-5.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje metodu pro měření rozměrů ohniska nad 0,2 mm u rentgenových
systémů o napětí na rentgence do 500 kV včetně, pomocí radiografické metody dírkovou komorou.
Pro vizuální vyhodnocení filmu je napětí použité pro toto měření omezeno napětím do 200 kV.

Jakost obrazu a rozlišitelnost obrazu na radiogramu závisí ve značné míře na vlastnostech ohniska,
především na jeho velikosti a dvourozměrném rozložení intenzity.

Pro charakterizaci komerčních typů rentgenek (například při nabídce a obchodu) se použijí přednostně
hodnoty uvedené v tabulce A.1.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


