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Abstract

Contribution to the appraisal of the terminology terms used in Czech and English literature and 
standards SN, EN, ISO, etc., used in the naming of indications that we get from testing (defect,
inhomogenity, discontinuity, irregularity, imperfection, etc.).  The decision on the correct terminology 
(naming) should be for each NDT method phy ical basis method, which diagnoses the character of the 
finding. Following an overview and explanation of terms used in non-destructive testing with 
ultrasound, with variations according to the applicable symbol detection for all types of non-
destructive testing. 

s

sKey words :  non-destructive testing, therm , reflector, inhomogenity, discontiunity, irregularity,  

imprefection, defect,  ultrasonic testing  

Abstrakt

P ísp vek k úvaze nad terminologickými pojmy, používanými v eské a anglické odborné literatu e
a normách SN,EN,ISO aj., užívaných k pojmenování indikací, které dostáváme ze zkoušení 
(vada,nestejnorodost, diskontinuita,nepravidelnost, necelistvost aj.). Základem pro rozhodnutí 
o správné terminologii (pojmenování) by m l být u každé NDT metody fyzikální základ metody, který 
diagnostikuje znak zjišt ní.  P ehled návaznosti a vysv tlení užívaných termín  p i nedestruktivním 
zkoušení ultrazvukem, použitelný s obm nami dle znaku zjišt ní pro všechny druhy nedestruktivního 
zkoušení.

Klí ová slova :  nedestruktivní zkoušení, terminologie, reflektor, nestejnorodost, diskontinuita,  

   nepravidelnost, necelistvost, vada, zkoušení ultrazvukem 

V sou asné dob  je vydána celá ada SN, které uvád jí definice termín  “vada” 
a ekvivalentních souvisejících termín  a vysv tlení k tomuto pojmu (viz. Tabulka 1). N které
tyto normy byly vydány  v sedmdesátých létech minulého století a zohled ovaly tehdejší stav 
zjistitelnosti r znými, p edevším destruktivními zkouškami. ada z nich neuvažovala 
zjistitelnost nedestruktivním zkoušením, vzhledem k tomu, že možnosti sou asných metod 
nedestruktivního zkoušení nebyly v této dob  známy. Postupným p evád ním a p ekládáním 
norem ISO a EN do eštiny byly eské termíny t chto, na tehdejší dobu kvalitních norem 
p ejímány více i mén  do terminologických norem oboru nedestruktivního zkoušení, které 
v sou asné dob  existují s malými vyjímkami pro všechny obory nedestruktivního zkoušení 
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(viz. Tabulka 2). eské ekvivalenty v ad  p ípad  nejsou srovnatelné s anglickými 
ekvivalenty jak v normách ISO, EN, v etn  s anglicky psanou odbornou literaturou z oboru 
NDT.

Nechci polemizovat, zda eské ekvivalenty p eklad  terminologických norem z oboru NDT 
jsou adekvátní anglickým výraz m. Setrva nost (vžitost) v používání pojmu “vada” se ur it
na p ekladech anglických termín  do eštiny projevila. R zné pojmy termín  “vada” a jejich 
ekvivalent  se objevují v odborných publikací NDT jak v anglické, tak v n mecké psané 
literatu e z celého oboru NDT [ 1 ], [ 2 ], [ 3 ]. Nejednotnost užití t chto termín  se rovn ž
vyskytuje jak v eských normách tak v normách ISO a EN, v etn  národních norem (BS, 
DIN, aj.). P ehled n kterých ekvivalentních pojm  s pokusem ve zjednodušené form
návaznosti termín  o systemizaci p edkládám pro diskuzi (meditaci) v Tabulce . 3. Jsem toho 
názoru, že terminologie musí vycházet z fyzikálních princip  NDT.

Základem pro rozhodnutí o správné terminologii (pojmenování) by m l být u každé NDT 
metody fyzikální základ metody, který diagnostikuje znak zjišt ní. Všechny metody NDT 
jsou metodami nep ímými, tj. zjišt ní je provád no diagnostickým znakem, který je u každé 
metody jiný. 

P edkládaný p ehled v Tabulce .3 vychází z toho, že ultrazvukové zkoušení materiálu 
je založeno na fyzikálním zákonu, který definuje, že vysokofrekven ní zvukové vlny 
se odrážejí na rozhraní médií s r znými akustickými impedancemi. P edkládaný výklad 
r zných termín  a jejich synonym vysv tluje, jednak r zn  nejednotn  používané termíny 
v normách a respektuje termíny r zn  používané v  odborné literatu e oboru NDT  [4], [5], [6]. 

Záv r

M li bychom v každém oboru hovo it ve stejných pojmech a pod konkrétním pojmem si 
p edstavit stejný obsah, obor NDT nevyjímaje. P edpokládám, že postupným sjednocováním 
názv  zjišt ných znak  zkoušením a hodnocením dojdeme v celém oboru NDT a v oborech 
využívajících NDT ke konsensu.
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Tabulka 1 

P EHLED ESKÝCH TERMINOLOGICKÝCH NOREM Z OBORU 
HUTNÍCH VÝROBK , ODLITK  A SVAR

CZECH SURVEY FIELD TERMINOLOGY  STANDARDS FOR 
METALLURGICAL  PRODUCTS, CASTING AND WELDS

SN 42 124 : 1964 Vady odlitk . Názvosloví a t íd ní vad

SN 42 0015 : 1968 Vady tvá ených ocelových hutních výrobk . Názvosloví a t íd ní vad 

SN 42 0060 : 1992  Vady hutních p edvýrobk  a výrobk  z neželezných kov  a jejich

   slitin. Názvosloví a t íd ní vad 

SN 42 0062 : 1994   Vady výkovk  z neželezných kov  a jejich slitin. Názvosloví a t íd ní

vad

SN EN ISO 6520-1: 2008 (05 0005) Sva ování a p íbuzné procesy – Klasifikace 

                                     geometrických vad kovových matriál  – ást 1 : Tavné sva ování

SN EN ISO 6520-2: 2003 (05 0005) Sva ování a p íbuzné procesy – Klasifikace 

                                     geometrických vad kovových matriál  – ást 2 : Tlakové sva ování
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Tabulka 2 

P EHLED ESKÝCH TERMINOLOGICKÝCH NOREM Z OBORU 
NEDESTRUKTIVNÍHO ZKOUŠENÍ MATERIÁLU

OVERVIEW OF CZECH TERMINOLOGY STANDARDS IN THE 
FIELD OF NDT OF MATERIALS

SN EN 1330-1 (01 5005) Nedestruktivní zkoušení – Terminologie – ást 1:

 Všeobecné termíny

SN EN 1330-2 (01 5005) Nedestruktivní zkoušení – Terminologie - ást 2: Spole né

termíny pro metody nedestruktivního zkoušení 

SN EN 1330-3 (01 5005) Nedestruktivní zkoušení – Terminologie - Termíny

 používané v pr myslové radiografii 

SN EN 1330-4 (01 5005) Nedestruktivní zkoušení – Terminologie – Termíny

 používané p i zkoušení ultrazvukem 

SN EN ISO 12718 (01 5005) Nedestruktivní zkoušení – Terminologie - Zkoušení

 ví ivými proudy 

SN EN ISO 12706 (01 5005) Nedestruktivní zkoušení – Terminologie - Termíny

 používané p i zkoušení kapilární metodou

SN EN 1330-7 (01 5005) Nedestruktivní zkoušení – Terminologie - Termíny

 používané p i zkoušení magnetickou metodou práškovou 

SN EN 1330-8 (01 5005) Nedestruktivní zkoušení – Terminologie - Termíny

 používané p i zkoušení t snosti

SN EN 1330-9 (01 5005) Nedestruktivní zkoušení – Terminologie - Termíny

 používané p i zkoušení akustickou emisí

SN EN 1330-10 (01 5005) Nedestruktivní zkoušení – Terminologie - Termíny

 používané p i vizuální kontrole 

SN EN 1330-11 (01 5005) Nedestruktivní zkoušení – Terminologie - Termíny

 používané p i rentgenové difrakci polykrystalických

 a amorfních materiál

SN EN 16018 (01 5005) Nedestruktivní zkoušení – Terminologie – Termíny

 používané p i phased arrays  (v p íprav )
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Tabulka 3 – ást 1 

DETEKCE A HODNOCENÍ

ZJIŠT NÍ P I NEDESTRUKTIVNÍM ZKOUŠENÍ ULTRAZVUKEM 

DETECTION AND EVALUATION IN NDT ULTRASONIC 

REFLECTOR ( ECHO, INDICATION ) 

REFLEKTOR, ODRÁŽE , ECHO, OZV NA, INDIKACE 

Jsou veškeré kontaktní povrchy odrážející ultrazvuk, zp sobující indikaci na obrazovce 
defektoskopu.

Reflektory od: 

trhlin, prasklin,

vlo ek, vm stk , pór ,
bublin, staženin, edin,

p eložek aj.

Reflektory od 

struktury materiálu: 

- velké zrno, hranice zrn,
ádkovitá struktura, 

mezilamelární vzdálenost
perlitu, vycezeniny legur 
na hranicích zrn, stupe
prokování, grafit v litin ,
nestejnorodá struktura, 
povrchová úprava aj. 

Reflektory

zp sobené
zkoušením:

- špatná 
akustická
vazba, bubliny 
a ne istoty p i
immerzním
zkoušení,
elektronický
šum,
rozlišovací
schopnost
sondy, linearita 
zesilova e,
bludná echa aj. 

Reflektory
konstruk ního
a tvarového typu: 

hrany, zm ny
pr ez , zaoblené
ásti, v tší drsnost

povrchu aj.
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Odráže

Tabulka 3 – ást 2 

DISKONTINUITY

DISKONTINUITA

Reflektory od:

trhlin, prasklin, 
vlo ek, vm stk , pór ,
bublin, staženin, edin,
p eložek aj.

IRREGULARITY

NEPRAVIDELNOST
STRUKTURY

Reflektory od 

struktury materiálu:

- velké zrno, hranice zrn,
ádkovitá struktura, 

mezilamelární vzdálenost
perlitu, vycezeniny legur 
na hranicích zrn, stupe
prokování, grafit v litin ,
nestejnorodá struktura, 
povrchová úprava aj. 

INHOMOGENITY

NESTEJNORODOST, NEHOMOGENITA 

Jsou veškeré reflektory ze zkoušeného výrobku, které je nutno identifikovat.
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Tabulka 3 – ást 3 

DISKONTINUITY

DISKONTINUITA

Reflektory od:

trhlin, prasklin, vlo ek, vm stk ,
pór , bublin, staženin, edin,
p eložek aj.

IRREGULARITY

NEPRAVIDELNOST
STRUKTURY

Reflektory od 

struktury materiálu:

- velké zrno, hranice zrn, ádkovitá
struktura, mezilamelární vzdálenost 
perlitu, vycezeniny legur na 
hranicích zrn, stupe  prokování, 
grafit v litin , nestejnorodá 
struktura, povrchová úprava aj. 

IMPERFECTION

NECELISTVOST, (NEDOKONALOST), (ODCHYLKA) 

Jsou veškeré reflektory ze zkoušeného výroku, které mohou mít vliv na použitelnost

( exploataci ) výrobku a musí být zjišt ny a musí být identifikován druh.

Necelistvosti
p ípustné pro
použití
výrobk .

Nepravidelnosti
p ípustné pro 
užití výrobk

Nepravidelnosti
nep ípustné pro
užití výrobk .

Necelistvosti
nep ípustné pro
užití výrobk .
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Tabulka 3 – ást 4 

DEFECT, FLAW, (FAULT), (NON-CONFIRMANCE) 

VADA (NESHODA)

Vada má takové vlastnosti, které nespl ují kriteria p ípustnosti.

DISKONTINUITY

DISKONTINUITA

Reflektory od:

trhlin, prasklin, vlo ek, vm stk ,
pór , bublin, staženin, edin,
p eložek aj.

IRREGULARITY

NEPRAVIDELNOST
STRUKTURY

Reflektory od 

struktury materiálu:

- velké zrno, hranice zrn, ádkovitá
struktura, mezilamelární vzdálenost 
perlitu, vycezeniny legur na 
hranicích zrn, stupe  prokování, 
grafit v litin , nestejnorodá 
struktura, povrchová úprava aj. 

Vady jsou veškeré necelistvosti
indikované jako diskontinuity, které 
jsou nep ípustné pro jeho užití
a nespl ují kritéria p ípustnosti.

Vady jsou veškeré indikované 
nepravidelnosti struktury, které 
jsou nep ípustné pro jeho užití
a nespl ují kritéria p ípustnosti.


