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Abstract 

Nowadays, our workplaces are subjects to more and more frequent audits and 
certifications. This is the reason for conflicts between auditors and staff. It concerns 
placing ultrasonic equipments to the particular quality systems processes. 

This report suggests a solution of this conflict. In the introduction, it deals with 
metrological legislation and defines some general concepts. Then it analyses valid 
norms to determine the position of these equipments in quality systems process. It 
also takes notice of incorrectly used terminology while verifying ultrasonic 
equipments.  
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Abstrakt 

V dnešní době jsou naše pracoviště podrobovány stále častějším auditům a 
certifikacím. Zde dochází ke konfliktům mezi auditory a zaměstnanci. Jedná se o 
zařazení ultrazvukových přístrojů do jednotlivých procesů systému jakosti.  
 Tento příspěvek naznačuje řešení tohoto konfliktu. V úvodu se zabývá 
metrologickou legislativou a definuje některé obecné pojmy. Dále pak rozborem 
platných norem stanoví pozici těchto přístrojů v procesu systému jakosti. Všímá si 
také nesprávně používané terminologie při ověřování ultrazvukových přístrojů. 
 
Klíčová slova : systém jakosti; audit; metrologie; ultrazvukový přístroj  
 
 

 

Úvod  

V dnešní době jsou naše pracoviště podrobovány stále častějším auditům, 
certifikacím a jiným neštěstím. Pracovníci defektoskopie jsou tedy neustále 
konfrontováni s více či méně připravenými auditory. 

Velmi často se jedná o problém, kam zařadit defektoskopické přístroje. Patří 
do procesu metrologie nebo defektoskopie? Toto je častý problém, na který se 
pokouší tento příspěvek nalézt odpověď. 
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Příspěvek je rozdělen do několika částí. V první je zaměřen na metrologii, 
metrologickou legislativu a definici některých obecných pojmů. V následující části 
tyto definice a pojmy konfrontuje se současnými evropskými normami. 

Metrologie; co to vlastně je? 

 Metrologie je vědou o měření. Taková definice by byla ovšem pro naše účely 
nedostatečná, a proto se pokusíme najít odpověď na tuto otázku u těch 
nejpovolanějších; u Českého metrologického institutu. Na veřejně přístupných 
internetových stránkách se dozvíme, že v Evropské unii se metrologie dělí do tří 
kategorií: 

 

a) vědecká metrologie – zabývající se organizací a vývojem etalonů a jejich 
uchováváním 

b) průmyslová metrologie – zajišťující náležité fungování měřidel používaných 
v průmyslu a ve výrobních a zkušebních procesech 

c) legální metrologie – zabývající se přesností měření tam, kde tato měření mají 
vliv na průhlednost ekonomických transakcí, zdraví a bezpečnost  [1] 

 

Jak vidíme ani tento výčet není zcela vyčerpávající.  Pokusíme se tedy o vlastní 
definování pojmu metrologie. Metrologie je vědně-technickou disciplínou, jež se 
věnuje měřidlům, měřícím systémům, nejistotám měření, měřícím jednotkám a všem 
ostatním činnostem. 

 

Legislativní základ metrologie 

 Práva a povinnosti občanů této republiky jsou upraveny zákony, vyhláškami a 
nařízeními vydávanými našimi legislativci. Také metrologie jako jeden z důležitých 
oborů má oporu v legislativě. Asi nejdůležitější je Zákon 505/1995 Sb. o metrologii. 

 Tento již skoro dvacet let platný zákon prošel po dobu své platnosti několika 
novelami. Naposledy byl novelizován v roce 2008 a to pomocí zákona 481/2008 Sb. 
s účinností od 1. 1. 2009. I v tomto zákoně nalezneme několik definicí, které si 
dovolíme odcitovat a jež jsou nezbytné k následné argumentaci. 

 

„Účelem zákona je úprava práv a povinností fyzických osob, které jsou 
podnikateli, a právnických osob (dále jen subjekty) a orgánů státní správ, a to 
v rozsahu potřebném k zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření.“ [2] 

 

V § 3 se dovídáme, k čemu slouží měřidla  a že jsou rozděleny do čtyř kategorií. 

 

„Měřidla slouží k určení hodnoty měřené veličiny. Spolu s nezbytnými pomocnými 
měřícími zařízeními se pro účely tohoto zákona člení na : 

a) etalony 

b) pracovní měřidla stanovená (dále jen „stanovená měřidla“) 



c) pracovní měřidla nestanovená (dále jen „pracovní měřidla“) 

d) certifikované referenční materiály a ostatní referenční materiály, pokud jsou 
určeny k funkci etalonu nebo stanoveného nebo pracovního měřidla“ [2] 

 

Jednotlivé kategorie měřidel jsou dále upřesněny. Zde upustíme od úplné citace a 
uvedeme u některých pojmů pouze zkrácené jednotlivé články. 

 

„Etalon měřící jednotky anebo stupnice určité veličiny je měřidlo sloužící 
k realizaci a uchovávání této jednotky nebo stupnice a k jejímu přenosu na měřidla 
nižší přesnosti.“ [2]  

„ Stanovená měřidla jsou měřidla, která Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví 
vyhláškou k povinnému ověřování s ohledem na jejich význam.“ [2] Jedná se o 
Vyhlášku č. 345/2002 Sb. v platném znění. 

„Pracovní měřidla jsou měřidla, která nejsou etalonem ani stanoveným měřidlem.“ 
[2] 

„Certifikované referenční materiály a ostatní referenční materiály jsou materiály 
nebo látky přesně stanoveného složení nebo vlastností, používané zejména pro 
ověřování nebo kalibraci přístrojů, vyhodnocování měřících metod a kvantitativní 
určování vlastností materiálů.“ [2] 

Tolik tedy Zákon 505/1990 Sb. 

 

Množinu definic je třeba rozšířit ještě o následující, abychom měli argumentační 
aparát úplný. 

„Způsobilost je schopnost organizace, systému nebo procesu realizovat produkt, 
který splní požadavky na tento produkt.“ [3-ČSN EN ISO 9000:2001 Systémy 
managementu jakosti-Základy, zásady a slovník] 

„Měření je soubor činností, jejichž cílem je stanovit hodnotu určité veličiny.“[1] 

„Veličina je atribut určitého jevu, tělesa nebo látky, který lze kvalitativně odlišit a 
kvantitativně určit“ [1] 

 „Kalibrace je soubor úkonů, jimiž se určí za stanovených podmínek vztah mezi 
hodnotami veličin udávaných měřidlem nebo měřícím systémem nebo hodnotami 
představovanými materializovanou (zhmotnělou, ztělesněnou) mírou nebo 
referenčním materiálem a odpovídajícími hodnotami, které jsou realizovány etalony.“ 
[1] 

„Návaznost je vlastnost výsledku měření nebo hodnoty etalonu, kterou může být 
určen vztah k uvedeným referenčním, zpravidla státním nebo mezinárodním 
etalonům, přes nepřerušený řetězec porovnání (řetězec návaznosti), jejichž nejistoty 
jsou uvedeny.“ [1] 

 

Norma ČSN EN  473 stanovuje 8 NDT metod. V tomto článku se pokusíme naše 
závěry aplikovat pouze na ultrazvukové ruční zkoušení. Vyloučíme také práce 
s tloušťkoměry a zařízení pro měření tloušťky vrstev. 



Ultrazvukové metody a obecně všechny metody NDT používáme ke zjišťování 
necelistvostí, nespojitostí materiálů nebo ke stanovení materiálových vlastností. 

Pro zjištění necelistvostí, nespojitostí nebo ke stanovení materiálových vlastností 
potřebujeme speciální zařízení (přístroje). Tato zařízení se skládají z ultrazvukových 
defektoskopů, ultrazvukových sond a doplňkových prostředků. 

Co to tedy vlastně děláme při zkoušení (kontrole) svarů, náprav železničních 
vozidel či odlitků? Naším úkolem je provést objemovou kontrolu materiálu. Při 
indikaci necelistvosti, nespojitosti rozhodnout, dle příslušných kritérií, zda je námi 
nalezená indikace přípustná či nikoliv.  Určujeme také vzdálenost k indikaci. Ale toto 
všechno není měřením ve smyslu výše uvedeného. Ultrazvukový defektoskop není 
měřidlo vzdáleností. Jen využívá fyzikální vlastnosti šíření ultrazvukového vlnění 
materiálem ke stanovení, např. náhradní velikosti vady a určení vzdálenosti v jaké se 
nachází.  

Je tedy zřejmé, že ultrazvukové defektoskopy pro ruční zkoušení nejsou měřidla. 
Nepatří tedy v systémech jakosti do procesu metrologie, ale jen a pouze do procesu 
defektoskopie. 

I když ultrazvukový defektoskop nepatří mezi měřidla, je zapotřebí kontrolovat, 
zda se postupem času nemění jeho parametry. Jinými slovy musíme provádět nějaká 
ověřování.  

V tomto případě se můžeme opřít o soustavu norem. Patří sem : 

 ČSN EN 12 668-1 Nedestruktivní zkoušení – Charakterizace a ověřování 
ultrazvukového zkušebního zařízení-Část 1: Přístroje 

 ČSN EN 12 668-2 Nedestruktivní zkoušení – Charakterizace a ověřování 
ultrazvukového zkušebního zařízení-Část 2: Sondy 

 ČSN EN 12 668-3 Nedestruktivní zkoušení – Charakterizace a ověřování 
ultrazvukového zkušebního zařízení-Část 3: Kompletní zkušební zařízení 

V těchto uvedených normách pak norma ČSN EN 12 668-1 v kapitole 7 požaduje 
prokázání požadavků na ultrazvukové přístroje. Tyto požadavky jsou rozděleny do 
dvou skupin. Pro uživatele již provozovaných přístrojů platí skupina 2. Přístroje ve 
skupině 2 musí být zkoušeny ve 12ti měsíčním intervalu během své životnosti. 
V tomto intervalu se provádějí zkoušky které jsou v normě nazvány jako zkoušky pro 
ověření funkční schopnosti ultrazvukového přístroje. 

Dostáváme se tím k jádru problému mezi NDT pracovišti a auditory. Pokud si ve 
smyslu ČSN EN 12 668-1 zašlu svůj ultrazvukový přístroj k pravidelnému ověření, 
dostávám od většiny pracovišť spolu s přístrojem i Kalibrační protokol. 

 

A jsme na začátku začarovaného kruhu. Pokud při auditu pracoviště předložíme 
auditorům protokol o pravidelném ověřování přístroje, jež má v hlavičce nadpis 
Kalibrační protokol, vyžaduje auditor zařazení tohoto přístroje do systémů metrologie 
se všemi důsledky. Jak bylo výše uvedeno, neproběhla žádná kalibrace, byly jen 
ověřeny funkční schopnosti přístroje. Ve světle výše uvedeného je tedy možno říct, 
že se jedná o nesprávně zvolenou terminologii při označování funkčních schopností 
přístroje. Tato nepřesnost poté vede k nedorozuměním při auditech a certifikacích.  

 



Jiná situace nastává při pokusu zařadit různé srovnávací měrky pro nastavení 
citlivosti zkoušení vyráběné např. podle ČSN EN 1712.  

Při zběžném pohledu na množinu výše uvedených definicí bychom zařadili 
srovnávací měrky do kategorie „Ostatní referenční materiály“ podle Zákona 
505/1990Sb. Zde máme ovšem prostor pro diskuzi. Zákon 505/1990 Sb. v § 3 
odstavec 5  říká: „Certifikované referenční materiály a ostatní referenční materiály 
jsou materiály nebo látky přesně stanoveného složení nebo vlastností ...“.  Prostor 
pro diskuzi dávají právě slova „přesně stanoveného ...“. Podmínku přesně 
stanovených vlastností dle našeho názoru těžko aplikujeme např. na srovnávací 
měrku pro nastavení citlivosti Metoda 1:boční vývrt o průměru 3 mm (ČSN EN 1712).  

Tedy ani srovnávací měrky ať již vytvořené pro potřeby ČSN EN 1712 nebo jiných 
požadavků nelze řadit mezi měřidla. Tudíž ani zde není potřeba vytvářet nějaké 
protokoly o kalibraci či cokoliv jiného.  

 

 

Závěr 

V tomto článku jsme se pokusili definovat některé pojmy z metrologické praxe a 
na jejich základě jsme odvodili, že existují určité nepřesnosti v běžně používané 
terminologii.  

Ultrazvukové přístroje pro ruční zkoušení včetně srovnávacích měrek nepatří 
mezi měřidla tak jak je chápe metrologie. Tudíž nepatří do procesu metrologie. A 
tedy v současnosti vydávané „Kalibrační listy“ či jiné protokoly mající v hlavičce slovo 
kalibrační  jsou v podstatě pouhá  Osvědčení o ověření funkčních schopností.  

Zdálo by se, že se jedná o pouhou hru se slovy. Avšak při prvním pokusu o 
získání certifikátu dle ČSN ISO 9001 zjistíme, že i hlavička papíru předkládaného 
auditorům hraje velkou roli. 
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