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Abstract 
The contribution deals with the present unsatisfactory situation in the area of knowledge of 
requirements of process and penetrant materials verification during penetrant testing and 
reasons for its origin. Basic approaches and requirements are defined in accordance with 
American and EN standards as well as with the reference to the techniques of PT tests (on 
penetrant lines or by sprays). The specific area with the highest level of requirements is the 
aerospace product testing area. The contribution is based on requirements stated in EN ISO 
3452-2 to 6, ASTM E 1417:2005, AMS 2644 and specific customer’s requirements (Honeywell, 
…). 

 

Key words: penetrant testing, penetrant materials, testing process, sensitivity verification, 
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Abstrakt 
V příspěvku je shrnut současný nevyhovující stav v oblasti znalostí požadavků na ověřování 
procesu a prostředků při zkoušení kapilární metodou a důvody jeho vzniku. Základní přístupy a 
požadavky jsou definovány v návaznosti na amerických a EN normách a dále s ohledem na 
techniky PT zkoušení (na kapilárních linkách nebo pomocí sprejů). Specifickou oblastí 
s nejvyššími požadavky je oblast zkoušení výrobků v letectví. V oblasti legislativy je příspěvek 
navázán na  požadavky uváděné v EN ISO 3452-2 až 6, ASTM E 1417:2005, AMS 2644 a ve 
specifických požadavcích zákazníků (Honeywell, …).      
 

Klíčová slova: kapilární metoda, kapilární prostředky, zkušební  proces, ověřování citlivosti, 
kontrolní měrka  
 
 

1. Úvod 

V průmyslových podnicích, v laboratořích, na pracovištích, všude tam, kde jsou 
prováděny zkoušky materiálů, polotovarů a součástí kapilární metodou musí být 
zkoušky prováděny v souladu s metodickými poţadavky norem, kódů, specifikací 
zákazníků. Tyto poţadavky se podnik od podniku a zákazník od zákazníka liší. Hlavními 
zdroji jsou v ČR poţadavky EN (resp. EN ISO) norem a poţadavky amerických 
předpisů. I kdyţ se poslední revize EN norem výrazně přibliţují k americkým 
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standardům (např. EN ISO 3452-2 k AMS 2644) a získáváme tím „univerzální 
standardní“ poţadavky a přístupy, odlišnosti tu zůstávají a nemohou být přehlíţeny.    

 

2. Ověřování procesu / ověřování zkušebních prostředků (penetračních 

prostředků)  

2.1 Historické zkušenosti, dědictví minulosti 

Předcházející období 10 let, kdy byly u nás do praxe zaváděny metodické  EN normy, 
se na nás poměrně negativně podepsalo v oblasti informací a znalostí týkajících se 
ověřování procesu kapilárního zkoušení a ověřování kapilárních prostředků. Důvodem 
bylo mimo jiné i následující: 

A) V systému kvalifikace a certifikace NDT personálu (dle EN 473) byla opuštěna 
oblast poţadavků US norem. Na počátku provádění kvalifikací byly prováděny 
školení a zkoušky dle poţadavků ASME Code a ASTM norem. Bohuţel, při 
zavedení EN norem byly tyto „ US přístupy“ vyřazeny ze systému a nadále je jiţ 
prováděna kvalifikace pouze dle EN norem. Je to obrovská škoda, kdyţ si 
uvědomíme, ţe školící střediska měla vypracovány školící materiály, vzorky, 
zkušební středisko vzorky, úlohy, otázky, … Tyto materiály byly „shozeny ze 
stolu“ a nahrazeny EN normami. Škoda hlavně v tom, ţe cílem prováděných 
kvalifikací je připravit pracovníka pro praxi a v českých podnicích tvoří oblast 
zkoušení dle US poţadavků (ASME Code v oblasti tlakových zařízení, API, 
ASTM 1417, či AMS v oblasti letectví, …) nezanedbatelnou část.  

B) Ve zkušebním středisku pro NDT personál byly/jsou v průběhu kvalifikačních 
zkoušek prováděny „zkoušky citlivosti“ penetračních prostředků pomocí NiCr 
(„ohybových, či JIS“) měrek. Pozn.: název dle EN – tzv. měrky typ 2 dle ČSN 
EN ISO 3452-3. Měrka bývá vyráběna ohybem nebo natahováním.             
Tato úloha v podvědomí uchazečů vytváří pocit, ţe si mohou, či dokonce mají  
ověřovat penetrační prostředky sami. Přitom se jedná o tzv. typovou zkoušku, 
či zkoušku šarţe, kterou provádí výrobce zkušebních prostředků, resp. 
nezávislá akreditovaná laboratoř a dokladuje certifikátem. Doplňuji, ţe se navíc 
jedná o zkoušení se spreji! Vhodnější by bylo, kdyţ jiţ, tak alespoň pouţít tzv. 
pětivtiskovou měrku (tzv. měrku typ 1 dle ČSN EN ISO 3452-3) a ověřovat 
„proces“. Alternativně můţe zákazník poţadovat provedení zkoušky srovnávací 
citlivosti, která se provádí pomocí klínové NiCr měrky.                           
Uţivatelé kupují spreje schválené typovou zkouškou a ověřené zkouškou 
šarţe. Závěr je jednoznačný – ověřovat uţivateli kapilární prostředky ve 
sprejích na měrce „JIS“ je nesmyslný. Veřejnost je matena. 

C) Vydání knihy „Nedestruktivní zkoušení materiálu a konstrukcí“, Brno : CERM, 
2008 je jistě přínosné a kniha obsahuje řadu zajímavých a pro současnost 
aktuálních kapitol. Část, která se týká kapilární metody, či kapilárních zkoušek 
je však zastaralá a neaktuální!  Měrky, určené pro ověřování, které jsou zde 
uvedeny (US NAVY Test Block, měrka IIW, měrka VÖST, kuţelová měrka, …), 
jiţ minimálně 15, či 20 let nikdo nepouţívá! Zároveň se také nepouţívá 
menisková zkouška a nevytváří se křivky roztékavosti. Ţádný odběratel, 
zákazník, či auditor by neakceptoval posuzování, či zjišťování citlivosti bez 
měrek! Evropské normy, americké normy a z nich vyplývající poţadavky stojí 



v oblasti PT měrek na „NiCr „ohybovách“  měrkách, pětivtiskových měrkách, Al 
blocích a na Wash panelech“. 

D) Ne zcela srozumitelné pasáţe a nepřesnosti českého překladu EN norem 
týkajících se kapilárních zkoušek. Patří sem i z hlediska tématu příspěvku 
významná ČSN EN ISO 3452-2 „Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení kapilární 
metodou - Část 2: Zkoušení kapilárních prostředků, vydaná v dubnu 2007. Pro 
uţivatele je významná zejména Příloha B této normy.    

 

2.2 Ověřování kapilárních prostředků dle požadavků EN norem 

Základní poţadavky na ověřování, či zkoušení kapilárních prostředků, jsou uvedeny 

v ČSN EN ISO 3452-2, která byla vydána v české verzi v dubnu 2007. Oproti 
předcházející verzi se změnila zejména klasifikace prostředků a hodnocení citlivosti, kde 

byly převzaty přístupy z AMS 2644. Měrky, které se pouţívají pro určení stupňů 

citlivosti a hodnocení výkonnosti systému jsou uvedeny v ČSN EN ISO 3452-3. Tato 
česká verze byla vydána v červnu 1999 a je nutné provedení její revize, protoţe 
v současné době neodpovídá nově vydané normě ČSN EN ISO 3452-2. Např.: máme 
definováno pět stupňů citlivosti pro fluorescenční systémy ale nejsme schopni přiřadit 
odpovídající rozměry měrek.   
 

2.3 Předmět normy ČSN EN ISO 3452-2 

Tato část EN ISO 3452  specifikuje technické poţadavky a zkušební postupy pro 

typové zkoušky a zkoušky šarží kapilárních prostředků. Obsahuje rovněţ podrobnosti 

pro kontrolní zkoušky a jejich postupy na PT pracovištích u uţivatelů. 
 

2.3.1 Klasifikace zkušebních prostředků 

Zkušební prostředky musí být klasifikovány podle typu penetrantu, metody pro 

odstranění přebytku penetrantu a druhu vývojky. 

Změny oproti předchozímu vydání:       
- dělení rozpouštědel:  C – Rozpouštědla: Třída 1 obsahující halogeny 
                                                                 Třída 2 “bez halogenové“ 
                                                                 Třída 3 pro speciální pouţití 
- dělení vývojek: 
                   d – bezvodé vývojky na bázi rozpouštědla pro penetranty typ I 
                   e – bezvodé vývojky na bázi rozpouštědla pro penetranty typ II a III 
                   f  – speciální aplikace   
 

Stupně citlivosti: 

Stupně citlivosti musí být stanoveny odděleně pro peneranty, odstraňovače 

přebytečného penetrantu a vývojky a také pro kapilární systémy. 
 

Fluorescenční systémy: 
Stupně citlivosti pro tyto zkušební systémy se musí stanovit pomocí referenčních 
materiálů. Norma definuje následující stupně citlivosti: 

- Stupeň citlivosti ½ (velmi nízký) 



- Stupeň citlivosti 1 (nízký)  
- Stupeň citlivosti 2 (střední) 
- Stupeň citlivosti 3 (vysoký)  
- Stupeň citlivosti 4 (velmi vysoký) 

 

2.3.2 Zkoušení kapilárních prostředků 

V textu jsou definovány následující druhy zkoušek:  
 

- Typová zkouška (pro zajištění shody s poţadavky EN ISO 3452). Tato zkouška 
musí být provedena laboratoří akreditovanou pro typové zkoušky. 

- Zkouška šarže (s ohledem na poţadavky této části EN ISO 3452 musí být ve 
shodě s EN 571-1 provedena pro kaţdou výrobní šarţi pro zabezpečení, ţe tato 
šarţe vykazuje stejné vlastnosti jako odpovídající vzorek schválený typovou 
zkouškou). 

- Kontrolní (řídící) zkoušky kapilárního procesu (musí být uţivatelem 
provedeny nebo zadány). Je-li PT zkoušení prováděno dle poţadavků EN 571-1, 
musí se provádět kontrolní zkoušky procesu dle přílohy B normy EN 3452-2.  

Pozn.: norma uvádí požadované zkoušky (pro zkoušku typu a/nebo šarže) pro 
jednotlivé penetrační prostředky, včetně postupů, referenčních materiálů, zařízení a 
požadovaných výsledků. Je zde vidět zřejmá snaha tvůrců dokumentu přiblížit se k 
 AMS 2644. Zkoušky typu a šarže jsou záležitost výrobce, resp. akreditované laboratoře, 
my uživatelé si kupujeme prostředky schválené typovou zkouškou a ověřené zkouškou 
šarže – požaduje to po nás norma EN 571-1, zákazník, ... .  
 

2.3.3 Kontrolní zkoušky procesu (závazná příloha B normy ČSN EN ISO 3452-2) 

Pro zajištění integrity penetračního (zkušebního) procesu se tento proces musí 

pravidelně kontrolovat jako celek (ale též i jednotlivé jeho části) pro zajištění, že 

splňuje požadovaná kritéria. 
Tento poţadavek je pouţitelný pouze (se nejlépe hodí) pro kapilární linky, protoţe 
prostředky dodávané jako aerosoly se uţívají pouze jednorázově (nepouţívají se 
opakovaně). Také v kapilárních linkách se mohou některé pouţívané prostředky 
nanášet na zkoušený předmět buď konvenčním nebo elektrostatickým nástřikem. Pokud 
jsou tyto materiály pouţívány opět pouze jednorázově, nemusí se u nich tyto (některé) 
zkoušky procesu provádět. 

Pozn.: pokud jsou některé prostředky (procesu) nanášeny nástřikem, neomezuje to 
potřebu provádět kontrolní zkoušky ostatních částí procesu. Prakticky ve všech 
případech (i při manuálním zkoušení pomocí sprejů) podléhá ověřování kontrola 
pracovní plochy, UV-A záření, neporušenost UV-A filtrů, intenzita osvětlení viditelným, či 
UV-A zářením, kalibrace radiometru UV-A záření, luxmetru, teploměru, teplota 
oplachové vody.   
 

Kontrolní zkoušky 

Tabulka B.1 normy uvádí podrobnosti o provádění kontrolních zkoušek, včetně jejich 
četnosti. Pracovník s kvalifikací ve stupni 3 podle EN 473 (nebo ISO 9712) je 
odpovědný za určení zkoušek, které jsou vhodné pro konkrétní proces PT zkoušení. Pro 



zajištění řádných podmínek zkušebního procesu je moţno tyto zkoušky provádět častěji 
neţ je uvedeno v tomto dokumentu, bude-li to nezbytné, je moţno provádět (poţadovat) 
i další doplňkové zkoušky. 

Pozn.: Tabulka v normě uvádí označení kontrolní (řídící) zkoušky, odkaz na článek 
přílohy B1, který zkoušku popisuje, četnost provádění zkoušek a způsob záznamu. 
Zkoušky se dělí na zkoušky systému, všeobecné zkoušky, zkoušky penetrantů, 
emulgátorů, vývojek a na kalibrace. 

 

Zkoušky systému 
Zkoušky systému zahrnují zkoušku připravenosti prostředků a zkoušky výkonnosti 
systémů.  

Připravenost prostředků (B.4.1) se kontroluje na začátku kaţdé pracovní periody a 
vztahuje se i na prostředky, které jsou rozprašovány.  
U všech zkušebních systémů musí být vizuálně vyšetřeno/ověřeno, ţe je k dispozici 
dostatečné mnoţství prostředku pro plné pokrytí kontrolovaných dílů.  

Výkonnost systému (B.4.2) – přezkoušení na začátku kaţdé pracovní periody, ţe 
systém pracuje „dobře a stále stejně“. 

Tato zkouška se musí provádět buď pomocí referenční kontrolní měrky typ 2 dle 

ISO 3452-3 („pětivtisková“) nebo použitím součásti se známými necelistvostmi, 
které mají charakter očekávaných vad (často je to výhodnější). 
Pomocí stejných běţně uţívaných parametrů kapilárního procesu a s pouţitím 
nepouţívaných prostředků stejného penetračního systému se musí připravit záznam ve 
formě trvalé repliky, fotografie nebo jiného vhodného prostředku, který zobrazuje 
necelistvosti včetně úrovně pozadí. Tento záznam se musí pouţít pro porovnání se 
skutečnými (reálnými) výsledky získanými stejnou zkouškou při kaţdodenní kontrole 
„výkonnosti“ systému.  
Výsledek na pochromované části referenční kontrolní měrky typu 2 nebo na součásti se 
známými vadami musí vykazovat stejný počet indikací a stejnou kresbu (stejný 
charakter) jako na zmiňovaném záznamu, který byl proveden stejným (nepouţívaným) 
materiálem a stejným zkušebním postupem. Úroveň pozadí musí rovněţ odpovídat 
úrovni pozadí na záznamu. 
 

Ke vybraným všeobecným zkouškám, zkouškám penetračních materiálů a 

kalibracím:  

- Vzhled penetrantu (na začátku kaţdé pracovní periody). Neplatí pro spreje.  

- Vzhled oplachové vody (na začátku kaţdé pracovní periody). Provádí se 
v případech, pokud se pouţívá recyklovaná voda. 

- Teplota oplachové vody (na začátku kaţdé pracovní periody). Kontroluje se, 
zda teplota vody pro oplach je ve stanoveném rozmezí. 

- Teplota sušičky (na začátku kaţdé pracovní periody), je-li pouţita.  

- Pracovní plocha (na začátku kaţdé pracovní periody). Zabezpečí se, aby 
pracovní plocha byla čistá a uklizená. Při prohlíţení komponent zkoušených 
systémem s fluorescenčním penetrantem se na pracovním stole nebo v 
bezprostřední blízkosti pracovní plochy nesmí vyskytovat reflektující povrchy a 
„náhodné“ zdroje bílého světla. 



- Neporušenost UV-A filtrů,  intenzita UV-A záření, maximální intenzita 

viditelného světla na inspekčním pracovišti s UV-A zářením, intenzita 

osvětlení bílým světlem pro barevné systémy se musí ověřovat ve všech 
případech, kdy jsou vyuţívány. Posuzuje se shoda s poţadavky EN ISO 3059. 

- Kalibrace radiometru UV-A záření a luxmetru musí odpovídat požadavkům 

uvedeným v EN ISO 3059, tj. musí být prováděny nejméně každých 24 

měsíců. Pozn.: jedná se o velice dlouhý interval ve srovnání s poţadavky ASTM 
norem, kde je interval pouhých 6 měsíců (viz ASTM E 1417, ASTM E 1444).  

- Kalibrace teploměru (ročně) – můţe být provedena uţivatelem vloţením do 
tajícího ledu (0 

o
C) a posléze do vody při bodu varu (100 

o
C).        

 

Výše uvedený výčet byl zaměřen na uţivatele, kteří pracují se spreji. Pochopitelně na 
kapilárních linkách je nutno zabezpečit plný rozsah předepsaných kontrol (kontrola 
penetrantu, jeho vzhled, filtry tlakového vzduchu, intenzita fluorescence, koncentrace 
hydrofilního emulgátoru, kontrola suchých vývojek a vývojek na vodní bázi, …). 
Co dodat – výsledky kontrol/ověřování musí být zaznamenány.   
 

- Kalibrace kontrolních měrek (doporučená kontrola). Kontrolní měrky se mohou 
v závislosti na čase zhoršovat a proto se doporučuje je pravidelně  přezkušovat. 
Musí být zabezpečeno, ţe poţadavky ISO 3453-3 jsou v tomto ohledu splněny. V 
případě pouţívání referenčních fotografií (u uţivatele pro „pětivtiskové“ měrky pro 
kontrolu „efektivity“ procesu) se doporučuje kaţdý rok tyto fotografie obnovit 
(pořídit nové). Jakékoli sníţení viditelnosti trhlin pak nebude pro uţivatele na 
závadu, protoţe nové fotografie budou odpovídat současnému stavu kontrolních 
měrek. Pro porovnání fluorescenčních systému je vhodné pouţít referenční 
fotografie v měřítku 1:1, které zobrazují fluorescenční indikace při prohlíţení pod 
UV-A světlem. 

 

3. Odlišnost kontrolní měrek dle EN norem a měrek amerických  

Zaměříme-li se na tzv. „ pětivtiskovou“ měrku určenou pro ověřování parametrů procesu 
a celkové výkonnosti systému, je nutno konstatovat, či upozornit na odlišné provedení 
evropského a amerického typu.    
        

A) Americký typ – PSM 5 (Shervin), či Z5 p/n 198055  (Magnaflux) 
Měrka PSM 5 se vyrábí ve dvou provedeních – s pravou stranou (určenou pro 
hodnocení smytelnosti penetrantu) leštěnou pro postemulgační systém a s pravou 
stranou jemně pískovanou pro vodou smytelný systém. Rozměry vad jsou uvedeny 
v tabulce 1 níţe.      
 

B) Evropský typ -  Typ 2 dle EN ISO 3452-3 
Tato měrka se od amerického typu liší velikostí vad (viz tabulka 1) a má část panelu pro 
hodnocení smytelnosti penetrantu rozdělenu na 4 části s rozdílnými drsnostmi povrchu  

(Ra 2,5, Ra 5, Ra 10 a Ra 15 m). 
 
 
 
 



 
                                                             Tabulka 1  

Typ měrky  PSM 5 Typ 2 dle EN 3452-3 

Číslo vady : Typický rozměr (průměr) vady v mm 

1 0,79 3 

2 1,59 3,5 

3 2,38 4 

4 3,97 4,5 

5 6,35 5,5 
Pozn. : rozměry vad u PSM 5 jsou přepočteny z hodnot uvedených v palcích.  
 

V zhledem k odlišnosti rozměrů vad nastává problém, pokud zástupci odběratelů, 
auditoři, či inspektoři poţadují ověřování procesu, či splnění poţadavků amerických 
specifikací a norem. Ve specifikacích odběratelů jsou přímo definovány poţadavky na 
výslednou citlivost procesu (výkonnost) prováděného na PT lince v počtu indikací, které 
musí být s ohledem na pouţitý systém (emulgační či postemulgační penetrant, typ 
emulgátoru apod.) prokázány.   
Z uvedených údajů vyplývá, ţe pro splnění poţadavků těchto zákazníků nemůţe být 
pouţit pouţít evropský typ měrky, která má rozměr nejmenší indikace nesrovnatelně 
větší, neţ americký typ. Měrka PSM 5 umoţňuje prokázat mnohem vyšší citlivost.  
 

4. Ověřování procesu / zkušebních prostředků dle požadavků ASTM E 1417 

4.1 Klasifikace zkušebních prostředků dle ASTM E 1417:2005        

Penetrační zkušební postupy a materiály jsou klasifikovány v souladu s materiálovou  
klasifikací obsaţenou v AMS 2644 (či MIL-I-25135).  
 

Odlišnosti oproti poslednímu vydání ČSN EN ISO 3425-2: 

- Penetranty -  není definován typ III – dvouúčelový 

- Metoda (technika) – není zavedena metoda E – kombinace voda + rozpouštědlo: 

- Citlivost – tyto stupně se pouţívají pouze pro systémy s penetranty typu I. Je 
opět definováno 5 stupňů citlivosti - ½  (velmi nízký) aţ 4 (ultra vysoký). 

Penetrační systémy s penetranty typu II mají pouze jednu citlivost a ta není 
vyjádřena ani jedním z uvedených stupňů citlivosti).  

- Vývojky  a rozpuštědlové čističe – členění je stejné. 
 

4.2 Klasifikace, schvalování a ověřování PT materiálů dle AMS 2644  

AMS 2644 (či MIL I 25135) je letecká materiálová specifikace, která stanovuje a zavádí 
klasifikaci, technické poţadavky zkoušky a zkušební postupy pro kvalifikaci, schvalování 
a ověřování kvality všech materiálů pouţívaných pro PT s výjimkou zkoušek 
vyčleněných pro aplikaci metody.  
Je to v podstatě ekvivalent k typovým zkouškám a zkouškám šarţe, tak jak je definuje  
EN ISO 3452-2. 



Citlivost se stanovuje odděleně pro penetranty „A“; kombinaci penetrant/emulgátor; 

rozpouštědlové odstraňovače a vývojky srovnáním se stanovenými referenčními 

materiály.  

Výsledkem je seznam schválených prostředků QPL AMS 2644 (či QPL 25135). 
 

4.3 Požadavky na ověřování procesu dle ASTM E 1417. 

Rozdíly v přístupu k problematice ověřování procesu, prostředků, kalibrací apod. lze 
shrnout následovně: 

- Norma ASTM definuje přísnější poţadavky na ověřování parametrů procesu PT 
zkoušení a na frekvence jejich provádění – příklad: 

o Měření viditelného světla  ASTM týdně  EN měsíčně 
o Měření UV záření    ASTM týdně   EN měsíčně 
o Kalibrace luxmetru  ASTM čtvrtletně EN 1 x za 2 roky 
o Kalibrace UV radiometru  ASTM čtvrtletně EN 1 x za 2 roky 
o Kalibrace sušičky   ASTN čtvrtletně  EN neuvádí 

- Norma ASTM uvádí konkrétní hodnoty/limity  poţadovaných parametrů, norma 
EN (EN 3425-2) se jim vyhýbá (definuje pouze parametry procesu – limity pro 
typovou zkoušku).  

- Pozn.: přístup k ověřování výkonnosti systému je obdobný u obou norem, lze 
použít referenční měrky nebo referenční zkušební díly. 

 

4.4 Požadavky na ověřování procesu dle požadavků zákazníků v oblasti letectví 

(přístupy, základní informace). 

 

Specifické poţadavky zákazníků na provádění PT procesu a na jeho ověřování 
v letectví (výroba leteckých komponentů) v současnosti vychází z obecných poţadavků 
normy ASTM E 1417:2005 a jsou dále blíţe specifikovány (doplněny, zpřísněny) pro 
potřeby konkrétního uţivatele v návaznosti na jeho výrobním programu.  
Důsledkem specifického přístupu (např. Honeywell NGPS 7) je zpravidla další rozšíření 
ověřovaných parametrů procesu – běţně se dotýká i ověřování odmašťovacího zařízení 
před zkouškou, dále i časovačů, refraktometrů, dokonce i komparátorů pro 
vyhodnocování indikací.      
 

Ověřování kapilárních prostředků – k této problematice se staví specifikace velice 
jednoduše a jednoznačně – smí být pouţity pouze prostředky, které jsou uvedeny na 
seznamu QPL-AMS 2644. Co je z pohledu EN norem přínosné, začínají se i v těchto 
„amerických“ poţadavcích objevovat odkazy na ekvivalenci pouţití kapilárních 
prostředků splňujících poţadavky EN ISO norem.   
 

Ověřování výkonnosti PT procesu – standardním přístupem je provedení ověřování 
na referenčních měrkách – vyţadován je výše v textu zmíněný „pětivtiskový“ typ. 
Pochopitelně, uznávané jsou pouze měrky americké (PSM ), evropské měrky (typ 2 dle 
EN ISO 3452-3 jsou  neakceptovatelné.   


