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Abstrakt 

Práce se zabývá nedestruktivním zkoušením v těžkém strojírenství metodou 

magnetickou práškovou a ultrazvukové defektoskopie. Těmito metodami zkoušíme hřídel s 

návarem pro vodní elektrárnu dle norem ČSN EN 11666[11], ČSN EN 10 228-1[13], a ČSN 

EN 10 228-3 [20]. Provádí se navaření martenzitického návaru a následné nedestruktivní 

zkoušení návaru na části těla průměru hřídele. V tomto případě použijeme Svařování 

elektrickým obloukem pod tavidlem a pro nedestruktivní zkoušení pak magnetické pole 

střídavého proudu a impulsní odrazovou metodu s dvojitou sondou. 

Klíčová slova: Návar, dvojitá sonda, magnetické jho, magnetické siločáry, ultrazvukové pole, 

amplituda echa 

 

 

Abstract 

The thesis focuses on non-destructive testing in heavy engineering using the method of 

magnetic particle and ultrasonic inspection. These methods are used to test a shaft with welded 

deposit for a hydraulic power plant according to standards ČSN EN 11666 [11], ČSN EN 10 

228-1 [13], and ČSN EN 10 228-3 [20]. Martensitic welding and subsequent non-destructive 

testing of the weld deposit on part of the body of the shaft diameter are carried out. In this case, 

we will use arc welding under welding flux and for the non-destructive testing then a magnetic 

field of alternating current and impulse reflection method with a double probe. 

Keywords: Surfacing, dual probe, magnetic yoke, magnetic field lines, ultrasonic field, 

amplitude of echo 
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1   ÚVOD 

Jedním ze segmentů výroby firmy VHM a.s. jsou hřídele s vnějšími návary, které jsou 

navařovány elektrickým obloukem pod tavidlem. Tyto hřídele nacházejí uplatnění zejména ve 

vodních elektrárnách jako spojení mezi lopatkami a generátorem. Důležitým předpokladem pro 

uspokojivé uplatnění na trhu je nejen dosažení požadovaných rozměrů a mechanických 

vlastností těchto hřídelů, ale také jejich vnitřní homogenita. Vnitřní a povrchová homogenita je 

zajištěna za pomocí nedestruktivních metod. Mezi tyto metody patří kapilární zkoušení, 

magnetické zkoušení, rentgenové zkoušení, ultrazvukové zkoušení a vizuální kontrola. 

Tato práce se zabývá zjištění jakosti martenzitického návaru na hřídelích metodami 

ultrazvukového zkoušení a magnetického zkoušení. 

Ultrazvukové zkoušení a magnetická metoda prášková patří mezi nejužívanější postupy 

defektoskopické kontroly na zjišťování materiálových vad a to především pro svůj poměrně 

jednoduchý princip, širokou možnost aplikace, vysokou citlivost a integrální charakter 

zkoušení. Počátky jejího využívání v průmyslu spadají do období před 2. světovou válkou, kdy 

se i v naší zemi vyráběla potřebná zkušební zařízení. 

Magnetická metoda prášková využívá fyzikálních vlastností feromagnetických ocelí 

v tom smyslu, že po jejich zmagnetování vzniká v místě necelistvosti magnetický rozptylový 

tok, který vystupuje nad povrch zkoušeného materiálu a je indikován magnetickými částicemi. 

Metoda využívající střídavý proud je určena pro indikaci povrchových a těsně pod povrchem 

ležících necelistvostí jako jsou trhliny, studené spoje apod. Z principiálních důvodů ji nelze 

použít pro zjišťování vad ležících ve větších hloubkách pod povrchem zkoušeného materiálu, 

protože tyto rozptylový tok nevytvářejí. 

Ultrazvuková metoda se používá ke zjišťování vad vnitřních, nacházejících se v objemu 

zkoušeného materiálu. Tato metoda je založena na mechanickém kmitání částic hmotného 

prostředí s frekvencí vyšší než 20 kHz, tj. mimo oblast slyšitelnosti [1]. 
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1.1   Charakteristiky návaru 

Důvody, proč se martenzitická struktura vyžaduje u tohoto výrobku, spočívá v jeho 

vlastnostech. Navařování martenzitického návaru tohoto typu je nesmírně důležité a to, aby tato 

turbínová hřídel byla odolná právě na této funkční ploše. A to jak z pohledu antikorozního, tak 

i z pohledu tvrdosti. Celá turbínová hřídel je vyrobena z materiálu typu 20GS. Ten má v zásadě 

odlišné vlastnosti než se vyžadují právě na tuto funkční plochu (D = 1036 mm, L = 867 mm). 

Ovšem při samotném navařovaní dochází k negativním vlivům. Nebezpečí, které může 

vzniknout při samotném navařování svárového kovu na materiál, již zmíněného typu, je takové, 

že i při požadovaném, dostatečně rychlém ochlazení, kdy vniká martenzitická struktura typu s 

tetragonálně prostorově centrovanou mřížkou (viz obr. 2) [2], dochází ke zvýšení pnutí. Při 

kterém v důsledku těchto vlivů vzniká (nebezpečí trhlin v návaru).  

Je zde také nepříjemná skutečnost a to taková, že vytvořený martenzitický návar má 

tendenci na sebe vázat uhlík z materiálu, z kterého je vyrobená hřídel. Tato segregace uhlíku 

pak velice negativně ovlivní martenzitický návar. Nebezpečí této segregace je zhruba do (třetí 

navařené housenky), což je zhruba 9 mm tloušťky návaru. 

Tento jev se dá eliminovat vytvořením austenitko-martezitického návaru, kde vrstva 

austenitu tuto segregaci zajistí a martenzit nad ním pak je mimo toto ohrožení. V našem případě 

austenit není, a proto je vhodnější vytvořit návar, který se skládá pouze s martenzitu 

s dostatečnou tloušťkou, která vlastnosti na povrchu zajistí (obr. 1). 

 

 

Obr 1 Tloušťka martenzitického návaru 
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2   MARTENZITICKÁ STRUKTURA 

Martenzitické oceli i přechodová skupina martenziticko - austenitických ocelí patří do 

skupiny korozivzdorných ocelí, které se vyznačují vysokými obsahy (většinou v rozmezí 10 až 

30%) legur, jako jsou chróm, nikl, mangan a řada dalších. Základem těchto ocelí však zůstává 

železo a uhlík. Všechny struktury martenzitických ocelí jsou feromagnetické, tj. vykazují 

spontánní magnetizaci tím, že tzv. magnetické domény materiálu se ve vnějším magnetickém 

poli spontánně orientují stejným směrem a výrazně toto pole zesilují. 

Martenzitické oceli mají široké možnosti použití ve strojírenství především jako 

konstrukční a nástrojové oceli, v potravinářském i chemickém průmyslu a dalších oblastech 

především pro možnosti dosažení vysokých pevnostních charakteristik, tvrdosti, korozní 

odolnosti i magnetických vlastností. Tyto vlastnosti se dají v širokých mezích ovlivňovat řadou 

faktorů, jako jsou obsahy uhlíku a legujících prvků, tepelným zpracováním, tvářením i 

povrchovou úpravou. 

2.1   Tvorba martenzitické fáze 

Martenzitická fáze vznikne rychlým ochlazováním austenitické oceli eutektoidního 

složení, tj. z teploty vyšší než je teplota eutektoidní reakce 780 oC. Rychlost ochlazování musí 

být tak velká, aby se zamezilo difúzi železa, případně jiných substitučních prvků, a difúzi 

uhlíku, případně jiných intersticiálních prvků. Martenzit je tak v podstatě přesycený tuhý roztok 

uhlíku v matrici alfa, který vzniká smykovým mechanismem. Atomy uhlíku zůstanou při 

rychlém ochlazování vázány v krystalické mřížce železa alfa a způsobují deformaci této 

kubické prostorově centrované mřížky na mřížku tetragonálně prostorově centrovanou, (viz 

obr. 2) [2]. S rostoucím obsahem uhlíku se mřížka stále více deformuje. Tetragonalita 

martenzitu (míra deformace mřížky) se vyjadřuje poměrem parametru mřížky c/a, viz (obr. 3) 

[2]. 
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Obr 2 Krystalografický model přeměny mřížky při martenzitické transformaci 

 

 

Obr 3 Změna parametru mřížky v závislosti na obsahu uhlíku 

 

Martenzit začne vznikat při ochlazení austenitu pod teplotu Ms (martenzit start) počátku 

martenzitické přeměny a tato přeměna trvá až do dosažení teploty Mf (martenzit finish) konce 

martenzitické přeměny. Přeměna nevyžaduje inkubační dobu a začne probíhat okamžitě po 

dosažení teploty Ms. Doba ochlazování (kalení) musí být dostatečně rychlá tak, aby nedošlo 

k zahájení perlitických nebo bainitických přeměn, které mají určité inkubační doby. 

Charakteristickým rysem této transformace je vysoká rychlost vzniku jednotlivých desek nebo 

jehlic martenzitu při teplotách v rozmezí Ms a Mf. Vysoká rychlost martenzitické přeměny je 

srovnatelná s rychlostí šíření zvuku v oceli. Martenzitická struktura je velmi tvrdá, ale také 

křehká. V praxi se nevhodné vlastnosti, především křehkost, upravují chemickým složením 

oceli a popouštěním, tj. ohřevem a výdrži na stanovené teplotě po určitou dobu. 

Ve struktuře oceli po ochlazení (zakalení) ovšem zůstane určitý podíl tzv. zbytkového 

austenitu, jehož procentuální obsah ovlivňují skutečné podíly uhlíku i přísadových prvků 

v oceli. Silně legované oceli s velkým obsahem uhlíku mají vysoké procento zbytkového 
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austenitu. Na (obr. 4) [3] můžeme vidět schématické znázornění martenzitické přeměny mezi 

teplotami Ms a Mf. 

 

 

Obr 4 Martenzitická přeměna mezi teplotami Ms a Mf 

 

Na (obr. 5) [3] je zobrazena závislost podílu zbytkového austenitu na obsahu 

rozpuštěného uhlíku v oceli. 

 

Obr 5 Podíl zbytkového austenitu v závislosti na obsahu uhlíku v oceli 

 

A z (obr. 6) [3] je patrna závislost množství zbytkového austenitu na vybraných 

přísadových prvcích. 
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Obr 6 Závislost množství zbytkového austenitu na přísadových prvcích 

 

Zbytkový austenit je převážně nežádoucí strukturou v oceli, protože snižuje tvrdost 

kalené oceli a také se může samovolně měnit na bainitickou strukturu s negativními 

doprovodnými jevy, jako jsou změny rozměrů materiálu nebo nárůst vnitřního pnutí až do 

tvorby mikrotrhlin. V některých materiálech nebo strukturách může ovšem zbytkový austenit 

působit pozitivně na zlepšování houževnatosti nebo tvárnosti zvláště, když obaluje jehlice 

martenzitu. 

Obecné zásady tepelného zpracování oceli jsou v praxi rozmanitě modifikovány 

s ohledem na chemické složení materiálu a požadované fyzikální a chemické vlastnosti. 

Vzhledem k dobrým mechanickým vlastnostem a poměrně vysoké korozní odolnosti jsou 

nejčastěji používané martenzitické korozivzdorné ocelí s obsahem uhlíku do 0,15 % a obsahem 

chrómu v rozmezí 11,5 až 13,5 %. Pro nožířské účely jsou používány oceli s obsahem uhlíku 

od 0,2 do 0,4 % a chrómu od 12 do 14,5 % při zachování dostatečné tažnosti a zároveň i tvrdosti. 

Oceli s obsahem uhlíku od 0,6 do 1,5 % a chrómu od 16 do 18 % sice dosahují vyšší tvrdosti, 

ale zároveň mají i nižší korozivzdornost. U ocelí chrómniklových s obsahem niklu nad 2 % je 

zvýšen obsah chrómu na 16-18 % v závislosti na obsahu uhlíku anebo dalších feritotvorných 

prvků např. molybdenu. Takovým složením lze získat materiál dostatečné pevnosti ale i tažnosti 

zároveň. Oceli s nízkým obsahem uhlíku - do 0,05 %, 3-6 % niklu a 13-16 % chrómu lze 

popouštět a získat tak martenziticko-austenitickou strukturu s až 30 % austenitu a s dobrou 

svařitelností [4]. 
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2.2   Navařování martenzitických návarů 

Podstatou svařování je vytvoření metalurgického spojení, to znamená spojení 

založeného na působení meziatomárních vazebných sil, které jsou příčinou soudržnosti a 

pevnosti kovů. Je tedy třeba přiblížit k sobě atomy, náležející dvěma kovovým částem na 

vzdálenost odpovídající meziatomové vzdálenosti v krystalové mřížce. Původní rozhraní 

zanikne a vytvoří se svárový spoj. K tomu je nutné vynaložit určitou energii, která může být 

mechanická, tepelná nebo obě v různých poměrech [5]. 

Provedení kvalitních martenzitických návarů splňujících požadované mechanické 

vlastnosti, včetně dlouhodobé životnosti, vyžaduje přesné dodržování stanovených podmínek 

při navařování, které závisí nejen na chemickém složení a rozměrech základního materiálu, ale 

také na teplotním režimu při navařování po navařování a na vlastnostech navařovaného 

(přídavného) materiálu. 

Postupy svařování/navařování jsou závislé mimo jiné na chemickém složení základního 

materiálu i přídavného materiálu, mikrostruktuře materiálu a na také na předpokládaném 

použití. 

Na tento druh návaru byl zvolen typ navařování automatické svařování elektrickým 

obloukem pod tavidlem (Viz. Obr. 7) [6]. Tato metoda byla vyvinuta za účelem zvýšení 

množství odtavovaného svárového kovu. 

 

 

Obr 7 Schematické zobrazení metody svařování elektrickým obloukem pod tavidlem 
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kde: 

1. - svařovací drát nebo páska   2. - tavidlo  

3. - základní materiál 4. - podávací mechanizmus svař. drátu 

(pásky) 

5. - zdroj svařovacího proudu    6. - přívod proudu do elektrody 

7. - roztavený svárový kov    8. - roztavená struska 

 

Každý stupeň mechanizace svařování musí být kvalifikován samostatně (ruční, částečně 

mechanizovaný, plně mechanizovaný a automatický) [7]. V tomto případě je stupeň 

mechanizace navařování kvalifikován jako automatický. Opravy, které probíhají před žíháním 

na snížení pnutí, jsou ruční obalenou elektrodou, ovšem s elektrodou stejných vlastností jako 

bylo použito u svařování automatického. 
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3   FYZIKÁLNÍ PRINCIPY VYBRANÝCH NDT METOD 

3.1   Základní pojmy ultrazvuku 

Ultrazvuk jsou mechanické kmity částic v prostředí kolem rovnovážné klidové polohy 

s frekvencemi vyššími než 20 kHz [8]. Podle směru šíření vlny a směru šíření částic dělíme 

vlny ultrazvuku na: 

- podélné vlny (longitudinální, kompresní nebo také tlakové)  

- příčné vlny (transversální, nebo také střihové) 

- povrchové vlny (Rayleighovy) 

- deskové vlny (Lambovy vlny) 

3.1.1   Podélné vlny 

Částice kmitají v prostředí ve směru šíření vlny. Patří k nejrychlejším šířícím se vlnám 

v plynném, kapalném a pevném prostředí [9]. 

3.1.2   Příčné vlny 

Částice kmitají v prostředí kolmo ke směru šíření vlny. Vlny jsou pomalejší než 

podélné (jejich rychlost a vlnová délka je při stejné frekvenci téměř poloviční) a šíří se jen 

v tuhém prostředí, protože jen tuhé látky můžou přenášet smykové síly. Vzhledem k těmto 

skutečnostem lze zjišťovat menší indikace, než s podélnými vlnami. 

3.1.3   Povrchové vlny (Rayleighovy): 

Od určitého úhlu se vlna příčná mění na vlnu Rayleigho (povrchovou vlnu). Používá 

se k průkazu povrchových trhlin. Díky eliptickému pohybu částic je šíření této vlny jen po 

povrchu předmětu a to s hloubkou vniku do 2λ. Rychlost této vlny je asi 0,9 rychlosti příčné. 

Nevýhoda těchto druhů vln je, že hodnocení indikací může být ztíženo i drobnými nečistotami 

povrchu, ale taky rýhami nebo i zbytky vazebního prostředí, vše toto může způsobit tento 

problém. 

3.1.4   Deskové vlny (Lambovy vlny): 

Tyto vlny se šíří ve dvou druzích, a to: jako symetrická vlna a asymetrická vlna. Záleží 

podle úhlu lomu, tloušťky materiálu a frekvenci vlny. Mají vysokou citlivost detekovat 

reflektory, protože každý s těchto reflektorů rušivě působí na symetrii vlny. Deskové vlny se 

šíří celou tloušťkou zkoušeného předmětu. S těmito vlnami se pro to zkouší tenké předměty 

řádově tloušťky λ [10]. 
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Typické pro materiály je různá rychlost zvuku. Příčinou jsou různé elastické vlastnosti 

částeček kmitajících v různých materiálech [11]. (tab. 1) [10] 

Tabulka 1 Rychlost zvuku podélných a příčných vln v různých materiálech 

Materiál Rychlost longitudinální 

vlny 
Rychlost transversální 

vlny 
Voda 1,5 km/s nešíří se 

Plexisklo 2,7 km/s 1,1 km/s 

Olovo 2,2 km/s 0,7 km/s 

Šedá litina 4,6 km/s 2,6 km/s 

Mosaz 4,0 km/s 2,0 km/s 

Ocel 6,0 km/s 3,3 km/s 

Měď 4,7 km/s 2,3 km/s 

Alumínium 6,3 km/s 3,1 km/s 

Titan 6,1 km/s 3,1 km/s 

Ocel feritická 5,9 km/s 3,3 km/s 

Ocel austenit 5,5 km/s 3,1 km/s 

Polystyrén 2,4 km/s 1,1 km/s 

Sklo 5,7 km/s 3,4 km/s 

Glycerín 1,9 km/s  nešíří se 

Olej 1,7 km/s  nešíří se 

 

3.2   Zvukové pole sondy 

Zvuk se vysílá ze všech bodů na povrchu měniče do zkoušeného předmětu ve formě 

kulových vln. Kulové vlny se spolu navzájem skládají a vlivem těchto jevů (tj. interference) se 

uspořádají do svazku a upraví se jejich směr. 

 

Zvukové pole ultrazvukové sondy se dělí na: 

- pole bezprostředně pod měničem označované jako Blízké pole, je to oblast jakési 

fokusace zvuku nazývaná také Fresnelova zóna, které vlivem interferencí (skládání vln) 

vznikají maxima a minima akustického tlaku. Důsledek je, že se může indikace zobrazit se 

sníženou nebo zvýšenou amplitudou, nebo může být zde cela „pohlcena“. Plnohodnotné 

zkoušení je zde možné jen v omezené míře. 

- na konci blízkého pole je oblast, ve které je zvuk nejsilněji zkoncentrován a je zde 

největší akustický tlak (oblast fokusu). Za koncem blízkého pole se zvukový svazek již rozbíhá 
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(rozevírá). Tato oblast se nazývá Vzdálené pole nazývaná také Frauenhoferova zóna. (obr. 8) 

[10]. 

3.2.1   Popis vzdáleného pole: 

Osový paprsek -nachází se ve středu svazku tj. na jeho ose je místo největšího 

   akustického tlaku 

Okrajový paprsek - bod v němž je akustický tlak jen poloviční vzhledem k osovému  

paprsku, a spojovací linii jdoucí těmito body nazveme okrajový paprsek 

Úhel rozevření (divergence) - je pak úhel mezi osovým paprskem a okrajovým paprskem 

 

 

Obr 8 Uspořádání akustického pole 

 

Ve vzdáleném poli se zvukový svazek chová jako vlna nebo záření vycházející 

z jednoho bodu. Stejně jako vycházející kužel světla z kapesní svítilny se zvuk rozděluje se 

stoupající vzdálenosti od měniče na stále větší plochu. Akustický tlak připadající na jednotku 

plochy klesá s rostoucí vzdálenosti tzv., že výšky ech reflektorů dávají tím menší výšku 

(amplitudu) echa, čím více jsou od měniče vzdáleny. To je důkazem i klesající exponenciální 

vhled ekvivalentní velikosti reflektoru (křivky) na ultrazvukovém přístroji[10]. 

Výpočet blízkého pole: 

N= 
D2f

4c
 

N = délka blízkého pole, mm 

D = průměr měniče, mm 

c = rychlost zvuku, km / s 

f = frekvence, MHz 
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Tento typ zvukového pole sondy platí pro přímé sondy. Pro sondy dvojité (označované 

zkratkou SE) tento typ rozevření svazku neplatí, protože se skládají s oddělených dvou měničů 

a to s měniče přijímacího a měniče vysílacího. Tyto měniče jsou od sebe akusticky odděleny. 

(Obr. 9) [10] 

 

Obr 9 konstrukce SE sondy 

1 - Měnič s povlakem stříbra 

2 - Přizpůsobovací cívka 

3 - Kryt sondy 

4 - Tlumicí tělísko 

5 - Konektor 

6 - Předsádka z plexiskla 

7 - Střechový úhel 

8 - Akustická dělicí rovina 

9 - Stínící plech 

10 - Obal 

Přijímací měnič zachycuje odezvu až od reflektorů, které pokrývá zvukové pole 

vysílacího měniče. V oblastech těsně pod povrchem existuje proto tzv. mrtvé pásmo (Obr. 

10) [10], kde se reflektory nenajdou. Proto bývají oba měniče dvojité sondy vůči sobě 

skloněny pro dosažení vyšší citlivosti v podpovrchové oblasti. Tento úhel slonů měničů se 

označuje střechový úhel.  
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Obr 10 rozdělení akustického pole a průběh citlivosti pro různé střechové úhly 

3.3   Útlum zvuku 

Kromě útlumu (zeslabení) zvuku, vzniklém vlivem rozevření svazku (ztráty rozevřením 

svazku), ovlivňuje útlum navíc i absorpce a rozptyl, který je nedílnou negativní součástí šíření 

zvuku v každém prostředí. 

Rozptyl je odchylka určitého podílu zvuku z přímočarého šíření. Vlivem rozptylu 

dochází k snížení intenzity zvuku ve zvukovém svazku a tím také výšky amplitud vzniklých 

ech možných indikací od různých materiálových necelistvostí zkoušeného materiálu. Rozptyl 

také vytváří rušivé pozadí na obrazovce ultrazvukového přístroje. Rozptyl je způsobován 

reflexí a ohybem např. odrazem od plynových vměstků nebo ohybem na hranicích zrn struktury 

atd. Zvolená frekvence sondy a tím spojená i velikost vlnové délky v ultrazvukovém zkoušení 

může velice ovlivnit útlum zvuku. A to v případě, že velikost zrna je větší než velikost vlnové 

délky a naopak [10]. 
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Platí vztah: 

λ >Velikost zrna = zde není žádný rozptyl prokazatelný 

λ ≤ Velikost zrna = rozptyl na hranicích zrn (příčina: ohybem a reflexe) 

kde λ vlnová délka (během doby trvání kmitu T se kmitání šíří prostorem a 

posune se dále o jednu periodu kmitu tato dráha, se označuje jako vlnová délka) 

Absorpce je pohlcování ultrazvukové energie v prozvučovaném materiálu, kde se 

mechanická energie mění na tepelnou [12]. Absorpcí se sice snižuje intenzita svazku, ale bez 

velkého vytváření rušivého pozadí. 

3.4   Ztráty akustického tlaku na rozhraní: Akustická impedance - akustický 

vlnový odpor 

Akustický vlnový odpor neboli akustická impedance je definovaný jako součin ρ a 

rychlosti šíření vlny c. 

Z = ρ . c 

Z = akustický vlnový odpor (akustická impedance kg/𝑚2s) 

ρ - hustota (měrná hmotnost kg/𝑚3) 

c - rychlost zvuku (m/s nebo km/s) 

Šíření ultrazvukových vln je ovlivněno každým rozhraním [13]. Akustický tlak P při 

dopadu vlny na rozhraní, se tato vlna rozdělí na procházející vlnu 𝑃𝐷 a na odraženou vlnu 𝑃𝑅. 

Na obrázku je znázorněná vlna s akustickým tlakem dopadající na rozhraní.(obr. 11) [10]. 

 

Obr 11 Rozdělení tlaku při kolmém dopadu na rozhraní 
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3.4.1   Ztráty akustického tlaku akustickou vazbou 

Jak už je známo z kapitoly Zvukové pole sondy, rozevírá se zvukový svazek podél 

zvukové dráhy. Akustický tlak se rozděluje na stále větší a větší plochu tj. Akustický tlak na 

jednotku plochy s rostoucí vzdáleností klesá [10]. Tato ztráta se označuje jako ztráta rozbíháním 

(divergencí). Lze ji vyrovnávat zvýšením zesílení. Rozdílným stavem kvality povrchu je 

ovlivňován přenos zvuku do zkoušeného předmětu (vliv rozhraní). (Viz. Obr. 12) [10]. Tato 

ztráta se označuje jako akustickou vazbou. Mnoho specifikací udává maximální drsnost 

povrchu, aby se ztráty akustickou vazbou udržely v určitých mezích. Pro ultrazvukové zkoušení 

jsou typické tři stavy povrchu zkoušeného předmětu, které přenáší zvuk kvantitativně různě. 

Vazební prostředek 

 

rovina vazební plocha  nerovná vazební plocha drsná vazební plocha 

Obr 12 Příklady vazebních ploch 
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4   FYZIKÁLNÍ ZÁSADY A PRINCIP MAGNETICKÉ METODY 

PRÁŠKOVÉ 

Kovy jako železo, nikl, kobalt, jež se často používají jako materiály při stavbě strojů a 

zařízení, mohou být (z)magnetovány. Jestliže rozptýlíme na povrch drobné železné piliny, lze 

zviditelnit porušení celistvosti materiálu, protože magnetické rozptylové pole bude piliny na 

těchto místech přidružovat. 

4.1   Působení magnetické síly 

Magnet je předmět z feromagnetického materiálu (např. Co, Ni, Fe). Podle tvaru 

můžeme magnety rozdělit na: 

- Magnety s tvarem podkovy nebo-li magnetická jha 

- Magnety tyčové 

Přitažlivá síla magnetu působí i v prázdném prostoru, tzn. že síla může působit i bez 

toho, že by se magnet a železo, případně dva magnety, musely dotýkat. Působící síly 

v prázdném prostoru se označují ve fyzice jako „pole“. S pojmem pole se již dá popisovat směr 

a velikost působení síly a představit si i siločáry pole. Siločáry probíhají od jednoho konce 

magnetu k druhému. Zatímco na koncích magnetu se koncentrují, ve větších vzdálenostech od 

magnetu v prostoru jsou od sebe více vzdáleny. Místa s vysokou hustotou siločar se nazývají 

„póly“. Tyto póly na magnetu mají také největší silový účinek. Nesouhlasné magnetické póly 

se přitahují, souhlasné se odpuzují [5]. 

- Hustota (koncentrace) siločar udává velikost silového účinku (intenzita magnetického 

pole 

- Průběh siločar ukazuje i směr magnetického silového účinku (= směr pole) 

 

K popisu rozložení magnetického pole v prostoru byly zavedeny pojmy siločára a pól. 

Aby se mohlo udávat, kam pole směřuje, dodatečně se dohodlo, že každá siločára v prostoru 

probíhá: 

- ze severního pólu k pólu jižnímu, 

- každá siločára se považuje za uzavřenou. 
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4.2   Permeabilita a magnetický tok 

Do této chvíle jsme popisovali účinky magnetů na sebe navzájem. Předměty, jež se 

zkouší magnetickým práškem, nejsou zpravidla trvale magnetické (permanentní magnety), ale 

jsou feromagnetické (lze je zmagnetovat). Magnetický pól přitahuje železo bez ohledu na to, 

který pól se ke kusu železa přiblíží. Takže oba póly magnetického jha přitahují zmagnetovaný 

předmět. 

Lze předpokládat, že siločáry pole probíhají od pólu k pólu jha přes zmagnetovaný 

předmět (obr. 13) [5], čímž se uzavírá magnetický obvod, který se skládá ze předmětu a jha. 

Úhrnný počet (množství) magnetických siločar, označovaný také jako magnetická indukce B 

[T], probíhá (okruhem z feromagnetického materiálu) a je v každém místě průřezu okruhu 

stejný. Pokud se průřez okruhu nezmění, zůstává také počet probíhajících siločar - tedy jakási 

hustota magnetického toku - stejná. Změní-li se naproti tomu průřez okruhu, např. v určitém 

místě magnetovaného předmětu, změní se také ona hustota toku, zatímco magnetický tok 

samotný zůstane stejný - nemění se [5]. 

B = 
Ø

S
 

B =  magnetická indukce [ T - tesla ] 

Ø=  magnetický tok [ Wb - Weber ] 

S =  průřez [ m2 ] 

 

Obr 13 Magnetické siločáry se skryjí (zkoncentrují) v železe 

 

Železo má velkou schopnost koncentrovat v sobě siločáry (obr. 11). Železo je tedy pro 

siločáry pole mnohem „propustnější“ než vzduch. Číselný poměr pro takovou vyšší propustnost 

ve srovnání se vzduchem, se nazývá relevantní permeabilita= µr (magnetická propustnost). 
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Relativní permeabilita je poměrné číslo, které uvádí - kolikrát více může materiál v sobě 

zkoncentrovat siločar ve srovnání se vzduchem (vakuem). Kovy jako jsou kobalt, nikl, železo 

a také jejich slitiny mají relativní permeabilitu µ𝐫 = 100 a více. Tyto materiály se nazývají 

feromagnetické. Většina ostatních materiálu má permeabilitu  µ𝐫≈1, mag. pole je 

neovlivňuje buď vůbec anebo velmi slabě [5]. 

4.3   Magnetický rozptylový tok 

Vzniká změnou permeability. Když v prstenci magnetu vytvoříme zářez, vystoupí 

magnetické siločáry ven a pokračují dál. Jemný, v našem případě magnetický prášek se v místě 

zářezu shromáždí a přemostí jej. Díky tomu, že má vzduch jen nepatrnou permeabilitu tak 

magnetický tok vystupuje ze zářezu. (tato změna permeability je skoková). Vzduch v zářezu 

není schopen v takové míře siločáry zkoncentrovat, tak jako sousední feromagnetický materiál. 

Proto siločáry zářez obloukem přemostí. Což se využívá a zvýrazňuje feromagnetickým 

práškem. Magnetický tok, který je v tomto případě vytvořený nad zářezem je nazýván jako 

rozptylový tok (obr. 14) [5]. Cílem a smyslem magnetického práškového zkoušení je 

zjišťování těchto rozptylových toků, které jsou způsobeny necelistvostí materiálu a jejich 

zviditelnění magnetickým práškem. Principem zkoušení magnetickou metodou práškovou je 

právě skokové změny permeability vyvolané necelistvostmi materiálu (póry a trhliny). 

Stav nazývaný magnetické nasycení se vyskytuje, jestliže určitým průřezem 

zkoušeného předmětu prochází určité množství siločar magnetického pole, kdy může nastat 

situace, že právě tento průřez je siločarami pole zaplněn. Každá další siločára nemůže v tuto 

chvíli procházet železem, nýbrž musí probíhat vzduchem [5]. Částečky železa se přichytí na 

probíhající siločáry pole, a vytvoří tak nad trhlinou jakýsi feromagnetický „most“. Jeví se jako 

viditelná housenka z prášku, a označují se jako magnetická indukce. 

4.4   Podmínky k vytvoření indikace magnetickým práškem 

Na necelistvosti materiálu se z magnetického prášku vytvoří indikace jen když: 

- bude ležet na povrchu nebo dostatečně blízko pod povrchem 

- ve zkoušeném objemu hustota magnetického toku bude dostatečně velká, aby byl jeho 

průřez optimálně nasycen (obr. 14) [5] 

- směr siločar pole bude orientován co nejvíce kolmo k necelistvosti materiálu 
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Obr 14 Intenzita magnetizace 

 

Směr siločar - Při naklonění siločar vůči necelistvosti o 90º vzniká silný rozptylový 

tok a tudíž jasně zřetelnou indikaci. Při naklonění siločar vůči necelistvosti o 45º vzniká slabý 

rozptylový tok. Necelistvost libovolné orientace jsou zjistitelné s dvojí magnetizací, pootočené 

vzájemně o 90º. 

Intenzita (síla) - Nad necelistvost materiálu nevystoupí žádný magnetický tok, nebude-

li průřez zkoušeného předmětu magneticky dostatečně nasycen. Proto je velice důležité, 

intenzitu magnetizace (intenzitu magnetického pole, intenzitu proudu) a průřezu zkoušeného 

předmětu přizpůsobit. 

4.5   Model elementárního magnetu 

Bylo zjištěno, že dělením tyčového magnetu se jeho póly nedají od sebe izolovat. Na 

dělící rovině vznikají vždy dva nové, navzájem opačné póly a tedy i dva další, kratší tyčové 

magnety. V tomto postupu lze pokračovat, až se dojde velikosti řádově k struktuře 

ferromagnetického materiálu. Zde již můžeme nalézt oblasti, nebo místa, v nichž jsou již 

magnetické momenty u velmi mnoha atomů pravidelně uspořádány, tzv. Weissovy domény, 

nebo elementárními magnety. 

U čistého železa jsou tyto elementární magnety normálně zcela odlišně orientovány, 

takže se jejich magnetické momenty navzájem vyrovnávají a železná tyč navenek působí jako 

nemagnetická. Elementární magnety se mohou zcela volně pohybovat, tzn. působí-li na ně 

vnější magnetické pole, uspořádají se více méně podle tohoto pole. Vyrovnání (co do směru) je 

tím úplnější, čím silnější je toto pole, až je nakonec dosaženo nasycení, což znamená, že 

všechny elementární magnety jsou úplně natočeny do směru vnějšího pole (obr. 15, 16) [5]. 
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Obr 15 Stav zmagnetovaný    Obr 16 Stav nezmagnetovaný 

 

Odstraníme-li vnější pole, měly by se elementární magnety natočit zpět do svých 

(starých) poloh, tzn., že by se měly magnetické momenty opět vyrovnat. To se děje ale jen u 

„měkkého železa", a nikoli v případě technických materiálů. Technické materiály obsahují 

překážky (nečistoty, zbytková napětí), jež brání volnému zpětnému natočení „střelek 

elementárních magnetů", takže jistá část orientace zůstane zachována. Tento jev se také nazývá 

remanentním magnetizmem. U tvrdých (ornamentních) magnetů je tento remanentní 

magnetizmus téměř tak velký, jako je magnetizmus ve stavu nasycení [5]. 

4.6   Magnetizační křivka, křivka prvotní magnetizace, pracovní rozsah a 

Hystereze 

Jaká magnetizace (magnetická indukce, hustota magnetického toku) B se vytvoří ve 

zkoušeném předmětu intenzitou magnetického pole H, vzniklou průtokem proudu, to závisí na 

permeabilitě materiálu zkoušeného předmětu. 

µ =
𝐵

𝐻
 

B - magnetická indukce [T] 

H - intenzita magnetického pole [𝐴 𝑚⁄ ] 

µ - permeabilita 

Vztah mezi intenzitou vnějšího magnetického pole H a vnitřní magnetickou indukcí 

B znázorňuje magnetizační křivka (obr. 17) [5]. Tato křivka se získá tak, že v cívce se 

magnetuje zkoušený předmět ve tvaru prstence. Zvýšíme-li intenzitu pole, bude stoupat velikost 

magnetické směrové konformity (orientace) a tím magnetická indukce B. Míra a průběh tohoto 

zastoupení - tj. permeabilita - závisí na materiálu [5]. 

Křivka vyrovnává svůj průběh s osou H (přestává výrazně stoupat), je-li zkoušený 

předmět magneticky nasycen. Ve tvaru nasycení zvýšení vnějšího magnetického pole (intenzity 

proudu) již nezpůsobuje další zvýšení magnetického toku uvnitř zkoušeného předmětu. Bod, 

kde se v nasycení magnetizační křivka vyrovnává do přímky, záleží přirozeně také na materiálu 
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a pohybuje se u ocelí většinou mezi 0,6T až 1,5T.Tato oblast je pracovní rozsah při 

magnetickém práškovém zkoušení. U většiny ocelí leží pracovní rozsah v rozmezí intenzit 

magnetického pole 2 až 6 𝑘𝐴 𝑚⁄ . 

 

Obr 17 znázornění křivky magnetizace 

 

U téměř všech technických materiálů se magnetizace nevrací zpět k nule, přestane-li 

vnější pole působit. V diagramu je vidět, že magnetizace se nevrací po původní křivce 

magnetizace až do průsečíku koordinát (nuly), nýbrž že jeho průběh je více plochý a končí na 

ploše hustoty toku nad nulou v bodě remanence (zde je H = 0, a B = 𝐵𝑟). Křivka prvotní 

magnetizace tedy platí jen pro nově vybraný materiál, bez magnetické minulosti, a označuje 

se tudíž také jako křivka panenská. 

4.6.1   Hystereze 

Remanentní magnetizmus nelze odstranit bez dalších opatření. Přepolujeme-li směr 

průchodu proudu, obrátí se rovněž směr vnějšího magnetického pole. Zvyšujeme-li pozvolna 

intenzitu magnetického pole v novém (opačném) směru, opustí křivka bod remanence ve směru 

do směru - tzv. koercitivní intenzity pole - je magnetizmus, zůstávající ve zkoušeném předmětu, 

„neutralizován" stejným množstvím magnetického toku z vnějšku, tzn. je nulový (obr. 18) [5]. 

Křivka magnetizace protíná při této hodnotě osu intenzity magnetického pole (v bodě 

koercitivity), kde je H = 𝐻𝑐, a B = 0) [5]. 
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Obr 18 Od bodu remanence k bobu koercitivity 

 

Překročí-li intenzita vnějšího pole bod koercivity, pak proběhne magnetizace - tj. 

vyrovnání elementárních magnetů - v opačném směru. Jsou-li všechny elementární magnety 

uspořádány - teď v obráceném směru než předtím - je opět dosaženo stavu nasycení. Snižujeme-

li se po dosažení stavu nasycení intenzita vnějšího magnetického pole opět zpátky, dosáhne se 

- jen v obraceném směru - při nulové intenzitě pole opět bodu remanence. 

Opětným přivedením vnějšího pole v původním směru se přes bod koercivity dosáhne 

stavu nasycení (v původním směru). Stálým přepólováním a současným zvyšováním a 

snižováním proudu lze trvale „putovat" po magnetizační křivce. Vnitřní magnetizace (účinek) 

zaostává (zpožďuj je se) za vnějším polem (příčina), proto se křivka také označuje jako křivka 

hysterezní (opožďující se). Tvar křivky závisí na magnetických vlastnostech materiálu. 

4.7   Materiály magneticky „tvrdé“ a  „měkké“ 

Je-li zkoušený předmět jednou zmagnetován, pak klade při přemagnetování odpor, což 

je pozoruhodné tím, že se magnetizace opožďuje za intenzitou pole. Tvar křivky závisí na 

magnetických vlastnostech materiálu. Je-li křivka široká znamená to, že se zde nachází 

vysoká koercitivní síla, má vysoké ztráty při přemagnetování a také zkoušený materiál klade 
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přemagnetování velký odpor. Tento materiál je chápán jako magneticky tvrdý. Pokud je křivka 

úzká pak má opačné vlastnosti. 

4.8   Elektrický proud a magnetické účinky elektrického proudu 

Pojem „elektrický proud“ se popisují elektrické náboje jež se pohybují vodičem vlivem 

napětí U, jako hnací síly. Intenzita proudu I označuje množství elektrického náboje, jež 

proteče vodičem za jednotku času. Vodič klade průtoku odpor R [5]. Velikost odporu 

rozhoduje o tom, jaká intenzita proudu vyvolá určité napětí. Souvislost všech veličin obvodu 

elektrického proudu je popsána Ohmovým zákonem: 

R =  
U

I
 

R = odpor v ohmech (Ω)  

U = napětí ve voltech (V) 

I = intenzita proudu v ampérech (A) 

4.9   Magnetické účinky elektrického proudu 

Existují dva typy magnetických polí: 

- cirkulární pole 

- podélné pole 

Geometrický tvar pole je ovlivněn geometrii protékajícího proudu. Přímo protékající 

proud vytváří cirkulární magnetické pole. Proud protékající závitem (do kruhu) vytváří 

podélné magnetické pole. 

4.10   Ruční jho (podkova) 

Ruční jho se skládá z cívky, která je navinuta na jádro z měkkého železa (trafo-plechů), 

do kterého se přivádí podélné magnetické pole (vytvořené v cívce). Protože se magnetický tok 

uzavírá přes zkoušený předmět, nedochází zde při magnetizaci k žádnému rušivému pólu. 

Magnetické pole ve zkoušeném předmětu má tvar podélné deformované čočky, takže se 

optimálně detekují vady příčné ke spojnici obou pólů jha. 

Zkušební prostředky: jako zkušební prostředek se používá feromagnetický prášek. 

Prášek je sestava, která se skládá z částic, které se liší ve velikosti, tvaru, pórovitosti, tvrdosti, 

pružnosti, atd. Z tohoto důvodu, jsou jeho vlastnosti závislé na mnoha faktorech, jako je 
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například: mechanicko-fyzikální vlastnost (distribuce velikosti, tvar, pórovitost a tak dále), 

podmínky prostředí (teplota, vnější tlak, atd.) [14]. U magnetické metody práškové se používá 

mokrá technika, kdy se prášek suspenduje (rozptyluje) v petroleji nebo ve vodě. Spojení 

magnetického prášku a transportního media nám dává zkušební prostředek [5]. 
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5   POPIS EXPERIMENTU 

Experiment zahrnuje vyzkoušení vrstvy martenzitického návaru, navařeného na obvodu 

části těla turbínové hřídele. Toto zkoušení je provedeno ultrazvukovou a magnetickou metodou.  

Tento návar má sloužit ke zvýšení tvrdosti dané části na povrchu hřídele, (viz. obr. 19 a 

obr. 20). 

 

Obr 19 Turbínové hřídel s martenzitickým návarem 
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Obr 20 Konečný vzhled návaru na turbínové hřídeli  

 

5.1   Popis nedestruktivního zkoušení 

Magnetické a ultrazvukové zkoušení návaru na hřídeli, (viz. Obr. 19), je zaměřeno na 

nedestruktivní kontrolu návaru o tl. 12 mm na turbínové hřídeli. Stupeň přípustnosti pro 

kontrolu návaru se řídí normou ČSN EN ISO 11666 [15] a ČSN EN 10 228-1 [16]. 

 Kvalifikace personálu provádějící zkoušení musí být v souladu s normou ČSN EN ISO 

9712 [17], kde takto proškolený pracovník musí získat certifikaci minimálně na úrovni stupně 

2.  

Magnetická kontrola se provádí nejprve na celém opracovaném povrchu hřídele a poté 

po navaření poslední vrstvy návaru před a po žíhání na snížení pnutí. Hodnocena je dle normy 

ČSN EN 10 228-1st.3 [16].  

Ultrazvukové zkoušení se provádí nejprve v celém objemu základního materiálu hřídele. 

Dle normy ČSN EN 10 228-3 [18]. 

Po navaření příslušné vrstvy návaru je tento návar hodnocen dle normy ČSN EN ISO 

11666 [15]. Ultrazvukové zkoušení martenzitického návaru se provádí dvojitou sondou typu 

MSEB-4 E, které patří do skupiny zkoušení impulzně odrazové techniky, použití stupně 

přípustnosti se řídí dle normy EN ISO 11666 [15] a to do hloubky 22 mm. U magnetického 

zkoušení je zde použité ruční jho, které s využitím střídavého proudu patří do skupiny 

podélných magnetizací. 
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5.2   Stav a příprava povrchu, nosné médium fluorescenčního prášku a 

vazební prostředí (akustická vazba) 

Zkoušený povrch musí být očištěn a zbaven veškerých nečistot, mastnoty a jiných cizích 

látek, které by mohly překážet ve zkoušení a zabránit nalezení důležitých (relevantních) 

indikací. U magnetické metody práškové je důležité, aby byl dostatečně smáčen zkoušený 

povrch nosným médiem fluorescenčního prášku ve vodní suspenzi. U ultrazvukového zkoušení 

pak, aby cizí látky nebránili přilnavosti sondy a posuvu při zkoušení. Zkušební povrch musí být 

upraven tak, aby vedení sondy bylo bez jakýchkoliv problémů. Drsnost povrchu by měla být 

lepší než Ra < 6.3 µm. Rovněž musí být před zkoušením po vizuální kontrole odstraněna 

všechna případná viditelná mechanická poškození povrchu. 

Tabulka 2 Maximální procentuální obsah prvků v oceli hřídele 20GS 

 

Tabulka 3 Maximální procentuální obsah prvků navařovaného kovu elektrody CB-

07X25H13ΓOCT 2246-70 

Ch.prvek C Si Mn Cr Ni S P 

Max.hm. % 0,09 1,00 2,00 26,00 14,00 0,018 0,025 

5.3   Postup zkoušení magnetické metody práškové 

Magnetická metoda prášková se provádí dle normy ČSN EN 10 228-1st.3 [16] v 

první fázi na celém opracovaném povrchu turbínové hřídele po základním tepelným 

zpracováním. Ve druhé fázi se magnetické zkoušení provádí na opracovaném povrchu v 

místech pod návar. Další zkoušení touto metodou probíhá po navaření poslední vrstvy návaru 

(před žíháním na snížení pnutí), konečná tloušťka návaru bývá zpravidla 12 mm až 20 mm (v 

našem případě 12 mm), a to po dostatečném ochlazení tj. pod 50°C a opracování poslední 

housenky. Při těchto zkušebních procesech se nalezené vady ještě dají opravit ručním 

vybroušením a po lokálním ohřevu na určitou teplotu také následným zavařením. Poslední 

zkoušení magnetickou metodou práškovou je zařazeno po procesu žíhání na snížení pnutí, a to 

na 100% povrchu hřídele, včetně martenzitického návaru. 

V průběhu tohoto experimentu byly nalezeny indikace a to jak magnetickou metodou 

práškovou tak i ultrazvukovou metodou. 

  

Ch.prvek C Si Mn Cr Ni Cu S P 

Max.hm. % 0,22 0,80 1,30 0,30 0,30 0,30 0,02 0,03 
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5.4   Technické parametry magnetické metody práškové 

Pro zkoušení magnetickou metodou práškovou se používá Elektromagnetické jho 

napájené střídavým proudem, které musí zvednout sílu závaží v hodnotě 4,5 kg při maximální 

vzdálenosti mezi póly. Vzdálenost mezi póly může být max. 200 mm, protože větší vzdálenost 

by mohlo způsobit snížení magnetizačního účinku, a tím znemožnit objektivní vyhodnocení 

nalezených indikací.  Nanášení detekčního prostředku, (v našem případě je použit fluorescenční 

magnetický prášek ve vodní suspenzi) je prováděno poléváním. Magnetizační proud je zapnut 

po celou dobu nanášení vodní suspenze, dokud nesteče přebytek zkušebního média. Dvě 

oddělená zkoušení jsou prováděna na každé jednotlivé ploše. Druhý směr zkoušení by měl být 

přibližně kolmý na směr předchozího zkoušení (nejlépe axiálně x radiálně) to znamená o 90° 

nejméně však o 45°. Nedílnou součástí magnetické metody práškové je UV-lampa (černé 

světlo). S touto lampou se svítí na magnetovanou část souběžně s magnetizaci. Osvětlení 

okolního prostředí při tomto zkoušení nesmí překročit 20 luxů! A vzdálenost lampy od povrchu 

také nesmí být větší než je 300 mm.  

5.5   Ověření zkušebního systému 

Před započetím samotného zkoušení je nutno ověřit si magnetizační zkušební systém, a 

to:  

kontrolu dostatečnosti magnetizace - měrkou typu Berthold  (Obr. 21) 

Intenzitu magnetického pole - Hallovou sondou 

Intenzitu osvětlení okolního prostředí - přístrojem LUX metr (max. 20 luxů) 

Intenzitu UV záření přístrojem - UV metr (1000 μW/𝑐𝑚2) 

Přezkoušení indikačních schopností fluorencenčního magnetického prášku - referenční měrkou 

typu MTU č. 3 

 

Obr 21 Bertholdova měrka 
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5.6   Zkoušení martenzitického návaru magnetickou metodou práškovou 

Základní zkoušení se provádí ručním jhem, které se skládá z jádra ve tvaru U na němž 

je navinuta cívka. Póly jha jsou opatřeny vyměnitelnými, pohyblivými pólovými nástavci, které 

jsou nezbytné k magnetizaci zakřivených ploch (v našem případě je to radiální směr 

magnetizace). Tento magnet je napájen střídavým proudem, který nemá téměř žádný zbytkový 

magnetizmus a tím není nutno tento zkoušený povrch žádným způsobem demagnetovat. Je 

napájen ze sítě a to 230 V/ 50 Hz. 

5.7   Kritéria přípustnosti, vyhodnocených a posuzovaných indikací na 

martenzitickém návaru 

Stanovená kritéria byla navrhnuta s ohledem na funkčnost turbínové hřídele a to podle 

tříd jakosti, úrovní pro registraci a kritérií přípustnosti. Tyto parametry jsou upřesněny v tabulce 

(viz tab. 4) [16]. Pro vyhodnocení magnetického zkoušení nejen martenzitického návaru, ale 

také stoprocentního povrchu hřídele je použita třída jakosti 3. Klasifikace lineárních indikací je 

znázorněna na (obrázku 22) [16]. 

Tabulka 4 Třída jakosti, úrovně pro registraci a kritéria přípustnosti 

Parametr 
Stupeň jakosti 

  1        2       3       4 

Mez registrace: délka indikace (mm) ≥5 ≥2 ≥2 ≥1 

Max. přípustná délka ojedinělých, nebo navzájem souvisejících 

indikací (mm) 
20 8 4 2 

Max. přípustná kumulovaná délka indikací (mm) 75 36 14 5 

Max. přípustný počet indikací na vztažné ploše 15 10 7 5 

1) Třída jakosti není použitelná při zkoušení ploch s přídavkem na opracování větším než 3 mm na plochu. 

2) Třída jakosti není použitelná při zkoušení ploch s přídavkem na opracování větším než 1 mm na plochu. 
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Obr 22 Klasifikace lineárních indikací 

1 - Jednotlivé indikace 

2 - Souvislé indikace 

3 - Referenční plocha 

Vysvětlivky: 

a) Referenční plocha: 148 mm x 105 mm (tj. formát A6) 

b) 𝑑1 <  5𝐿1; 𝑑2 <  5𝐿2;  𝑑3 >  5𝐿3 

c) 𝐿1, 𝐿2, 𝐿3 = jednotlivé délky souvislých indikací  

d) Celková souvislá délka 𝐿𝑔 =  (𝐿1  +  𝑑1)  +  (𝐿2  +  𝑑2)  +  𝐿3 

e) 𝐿4, 𝐿5, 𝐿6 = délky jednotlivých indikací 

f) 𝐿𝑔 +  𝐿4 +  𝐿5 +  𝐿6 = celková délka lineárních indikací na referenční ploše 

g) Celkový počet indikací na referenční ploše (indikovaných jako 𝐿𝑔, 𝐿4, 𝐿5, 𝐿6 ) 

5.8   Výsledky magnetického zkoušení 

Na martenzitickém návaru turbínové hřídele zkoušením magnetickou metodou 

práškovou byla vyzkoušena povrchová vrstva navařené martenzitické vrstvy. 

Zkoušení před žíháním na snížení pnutí bylo provedeno jhem typu ATG RUM 

230/480930206 a lampou typu LABINO UV Midhght 7626, byly nalezeny nevyhovující 

indikace i jedna registrovaná indikace nacházející se v axiálním i radiálním směru. (Obr. 19 až 

26) 
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Na prvním obrázku můžeme vidět lineární indikace v radiálním směru tj. podélně s osou 

housenky návaru délky 6 mm, lineární indikace délky 2 mm a souvislé indikace v jedné linii 

délky 7 mm. V tomto případě lze usoudit za nevyhovující LM 6 mm a AM 7 mm. LM 2 mm je 

registrovatelná. (Obr. 23) 

Dále byla nalezena jednotlivá lineární indikace délky 4,5 mm v radiálním směru podélně 

s osou housenky návaru. Tato indikace je považovaná za nevyhovující z důvodů překročení 

maximální přípustné délky. (Obr. 24) 

 

   

Obr 23 Lineární indikace orientovány  Obr 24 jednotlivá lineární indikace 

podélně s osou housenky návaru 

 

Další z nalezených indikací je rozvětvená lineární indikace v radiálním směru postupně 

zasahující do směru axiálního s délkou 50 mm je vyhodnocena jako nevyhovující. Tato 

rozvětvené indikace protíná osy housenek kolmo na jejich osu. (Obr. 25) 
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Obr 25 rozvětvená lineární indikace 

Tyto dvě lineární indikace mají charakter jednak jako magnetické indikace a zároveň 

jako vizuální indikace, které se nacházejí na okraji martenzitického návaru. Délky těchto 

indikací jsou 50 mm. Jsou vyhodnoceny rovněž jako nevyhovující. (Obr. 26) 

 

Obr 26 dvě lineární indikace na okraji návaru 

Šest nalezených indikací po vyhodnocení byly označeny na návaru za nevyhovující 

z důvodů překročení maximální přípustné délky. Jedna z nich byla registrovaná. Nalezené 

indikace byly na kuse označeny, poté byl technologem svařování provozu vystaven DTP 

(dodatek technologického postupu) pro opravu návaru. 

Postup opravy:  

1. Vybroušení vadných míst – ruční broušení 

2. Zkouška MT vybroušených míst 

3. Lokální předehřev – plynový ohřev 

4. Oprava zavařením – ručně (obalenou elektrodou) 

5. Opakovaná MT zkouška 

Magnetické zkoušení bylo následně s vyhovujícím výsledkem. 
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5.9   Postup zkoušení ultrazvukem - impulsní odrazovou metodou 

Technické parametry ultrazvukové metody: 

Zkoušení ultrazvukovou metodou uskutečňujeme v souladu s ČSN EN 583 - 1 [19]. 

Sondou MSEB4 E se hledají podpovrchové vady ve spojení v mezivrstvách návaru a spojení 

mezi základním materiálem a návarem navařené martenzitické vrstvy + TOZ v radiálním směru 

zkoušení, které se můžou nacházet v hloubce do 22 mm (tz. 12 mm návar + 10 mm TOZ) nelze 

zkoušet přímou sondou typu např. B2S, B4S atd. protože uvedené sondy mají velké mrtvé 

pásmo. Proto je nutné použít sondy s minimálním mrtvým pásmem, a to sondy dvojité. 

Zkoušení provádíme sondou MSEB4 E, která je vhodná k požadovanému hloubkovému 

zkoušení. Ultrazvukový přístroj byl použit (Krautkrämer USM 35 X S), který splňuje 

požadavky ČSN EN 12668 – 1 [20]. 

5.10   Nastavení citlivosti a vytvoření DAC křivky 

K nastavení citlivosti a vytvoření DAC křivky byl vyroben kalibrační blok s identickým 

návarem a šesti příčnými válcovými vývrty o průměru 3 mm. 

DAC křivka se vytváří tak, že se najde na kalibrační měrce nejvyšší bod od umělé vady, 

který se zesílením dB (decibel) navýší na 80% výši obrazovky a vytvoří se bod. Pak bez ΔV 

(rozdílu zesílení) dB se vytvoří další body v jednotlivých hloubkách příčných válcových vývrtů. 

5.11   Popis návrhu referenční měrky (kalibračního bloku) 

Referenční měrka se skládá z oceli ze stejného materiálu jako je vyrobena turbínová 

hřídel a na něm navařeným martenzitickým návarem. Do obou bočních stran jsou do tohoto 

kalibračního bloku navrtány příčné vývrty v přesně stanovených hloubkách. A to v hloubkách 

2 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm (od vrchního průměru každého bočního vývrtu). 

V našem případě jde o 6 příčných válcových vývrtů. Vývrty jsou umístěny tak, aby zajistily 

vytvoření DAC křivky a to do hloubky 25 mm. Boční vývrty jsou v těchto hloubkách z důvodu 

správného nastaveni citlivosti v rozsahu potřebné hloubky zkoušeného materiálu. Konstrukční 

parametry kalibračního bloku jsou znázorněny na (Obr. 27). Označení materiálu Referenční 

měrky je (20GS + martenzitický návar). 
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Obr 27 Bokorys parametrů hloubek vývrtů 

 

Jednotlivé hloubky příčných vývrtů jsou navrhnuty tak aby pokryly jak navařenou 

martenzitickou vrstvu a to až do oblasti před TOZ tak i následně celou oblast TOZ která končí 

v hloubce 22 mm v základním materiálu. 

5.12   Kritéria přípustnosti, vyhodnocených a posuzovaných indikací na 

martenzitickém návaru 

Tabulka 5 Stupeň přípustnosti 2 (AL 2), pro boční vývrt 

8 mm ≤ t < 15 mm 15 mm ≤ t <100 mm 

Maximální 

amplituda echa 

Délka indikace l, 

(mm) 

Maximální 

amplituda echa 

Délka indikace l, 

(mm) 

𝐻0 - 4 dB pro l ≤ t 𝐻0 pro l ≤ 0,5t 

𝐻0 - 10dB pro l> t 𝐻0 - 6 dB, pro 0,5 t <l ≤ t 

není uvedeno není uvedeno 𝐻0 -10 dB pro l> t 

Tabulka upřesňuje hodnoty maximálních amplitud 𝐻0 v závislostech na délce 

nalezeného reflektoru l a tloušťce návaru [15]. Stupně přípustnosti vyplívající s této tabulky 

jsou stanoveny pro získanou citlivost DAC křivky z referenční měrky a to pomocí bočních 

vývrtů vyvrtaných v přesně stanovených hloubkách po bocích referenční měrky. 
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Nalezené reflektory (ultrazvukové indikace) se vyhodnocují podle decibelového 

odstupu od DAC křivky a to v poměru délky indikace k násobku tloušťky návaru (svaru), viz 

obr. 28 [15]. 

 

Obr 28 Decibelové odstupy od amplitudy 𝐻0 (1 referenční úroveň) a to v poměru délky 

indikace k násobku tloušťky návaru  

Legenda 

1 referenční úroveň 

2 stupeň přípustnosti 2 

3 úroveň pro registraci 

4 úroveň pro hodnocení 

H amplituda 

l délka indikace 

n násobek t 

t tloušťka 

5.13   Výsledky ultrazvukového zkoušení 

Na předložené turbínové hřídeli byl vyzkoušen martenzitický návar v rozsahu celého 

obvodu 360º. K ultrazvukovému zkoušení byla použita miniaturní dvojitá sonda MSEB4 

E, kterou bylo vyzkoušeno spojení v mezivrstvách návaru, spojení mezi základním materiálem 

a návarem + TOZ. Zkoušení se provádělo v radiálním směru. 
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Nalezené indikace jsou posuzovány za vyhovující či nevyhovující a to podle maximální 

dovolené amplitudy od H0. Pro indikace délky menší nebo rovno tloušťce návaru platí hranice 

H0 – 4 dB a pro indikace délky větší než je tloušťka návaru platí H0 - 10dB. 

 

Ultrazvukovým zkoušením byly nalezeny tyto indikace: 

Protáhlá ultrazvuková indikace s délkou větší, než tloušťka návaru, L = 40 mm v hl. 6,51 

mm, která překročila DAC křivku (amplitudu 𝐻0) o 0,8 dB. Jedná se o nevyhovující UT vadu. 

(Viz obr. 29). 

Echo dynamika nalezené vady znázorňuje průběh posuvu sondou v radiálním směru kde 

je odezva protáhlého typu reflektoru (Viz obr. 30). 

  

Obr 29 Echogram protáhlé UT indikace  Obr 30 Echo dynamika: Průběh protáhlého 

echa od vady 

 

Na kuse byla označena ekvivalentní velikost a hloubka vady. Během broušení bylo 

vizuálně zřejmé, že šlo o studený spoj. 

 

Další ultrazvukovou indikací je protáhlá ultrazvuková indikace s délkou větší, než 

tloušťka návaru, L = 30 mm v hl. 2,13 mm, která překročila DAC křivku (amplitudu 𝐻0) o 2,4 

dB. Jedná se o nevyhovující UT vadu. (Viz. Obr. 31 a. 32) 
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Obr 31 echogram nevyhovující protáhlé vady Obr 32 Echo dynamika indikace  

 

Po lokálních opravách vybroušením a provedeném magnetickém zkoušení výbrusů 

s výsledkem vyhovujícím byla vybroušena místa ohřátá lokálním ohřevem na určitou teplotu a 

pak bylo provedeno zavaření ručně obalenou elektrodou. Po dostatečném ochlazení bylo 

provedeno magnetické zkoušení s vyhovujícím výsledkem a následně opětovné zkoušení 

ultrazvukem s výsledkem taktéž vyhovujícím. (obr. 33). 

 

 

Obr 33 žádná ultrazvuková odezva 
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5.14   Doplňkové zkoušky 

Jako doplňková zkouška návaru byla provedena zkouška tvrdosti (Vickerse) na povrchu 

zkušební desky s výslednými hodnotami 368, 357, 354, 353, 353 HV 10. 

 

Byl zhotoven mikrovýbrus z řezu zkušební desky s martenzitickým návarem (obr. 34), 

kolmo na osu housenky a to v poslední vrstvě návaru. 

 

Obr 34 Mikrovýbrus martenzitického návaru 

  

100 µ𝒎 
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6 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce je vyhodnocení zkoušení martenzitického návaru o tl. 12 

mm na části turbínové hřídele, vyráběné v těžkém strojírenství. 

 Toto zkoušení bylo provedeno metodami nedestruktivního zkoušení: 

metodou magnetickou práškovou - lokalizující indikace na povrchu nebo těsně pod 

povrchem návaru 

ultrazvukovou impulsní odrazovou metodou – vyhodnocují se podpovrchové vady 

ve spojení v mezivrstvách návaru a spojení mezi základním materiálem a návarem navařené 

martenzitické vrstvy návaru a TOZ pod návarem. 

V první části bakalářské práce jsou rozebrány všeobecné zásady pro svařování 

(navařování) elektrickým obloukem pod tavidlem se zaměřením na provádění martenzitických 

návarů na turbínových hřídelích, úvod do strukturních charakteristik martenzitických návarů a 

fyzikální principy vybraných NDT metod. 

Druhá část bakalářské práce se zabývá popisem a vyhodnocením vlastního zkoušení 

magnetickou práškovou a ultrazvukovou impulsní odrazovou metodou. 

 MT metodou byly při zkoušení návaru před TZ (žíháním kusu na snížení pnutí) za 

použití příslušné magnetické soupravy (MT jho + UV lampa) nalezeny jednotlivé, související i 

rozvětvené nevyhovující lineární magnetické indikace překročující mez přípustnosti pro daný 

výrobek. 

 Výsledkem ultrazvukového zkoušení návaru v radiálním směru, kde pro nastavení 

patřičné hranice přípustnosti na ultrazvukovém přístroji (vytvoření DAC - křivky) byla 

vyrobena referenční měrka ze stejného materiálu jako turbínová hřídel s identickým návarem, 

bylo nalezení dvou nevyhovujících protáhlých ultrazvukových indikací. 

 Nalezení ultrazvukové a magnetické indikace byly opraveny způsobem popsaným 

v předešlé části této práce, tj. vybroušením inkriminovaných míst, magnetickým vyzkoušením 

vniklých výbrusů a následním ručním zavařením za patřičného předehřevu.  

Po provedení opakovaného MT+UT zkoušení míst opravených zavařením 

s vyhovujícím výsledkem, byl kus pracovníkem OTK (oddělení technické kontroly) uvolněn 

k provedení žíhání na snížení pnutí. Po dokončení tohoto procesu bylo provedeno identické 

nedestruktivní zkoušení návaru dle předepsaných podmínek s výsledkem - vyhovuje. 

Budeme-li se zabývat důvody vzniku nalezených indikací, nevyhovujících 

předepsaným podmínkám, byly tyto s největší pravděpodobností způsobeny nedodržením 

předepsaných parametrů svařování, jako jsou teplota předehřevu či rychlost navařování 
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martenzitického návaru. Svou negativní roli také mohlo sehrát nedostatečné odstraňování 

svarové strusky z povrchu housenek v průběhu navařování. Všechny výše uvedené důvody 

padají na vrub pracovníka - svářeče a jeho nedodržení pracovní kázně. 

Vliv na kvalitu návaru může mít též tzv. vychýlení elektrického oblouku, který bývá 

způsoben průvanem, např. při častým otevíraní vrat na výrobní hale, obzvláště v zimních 

měsících za nepříznivých venkovních teplot. 

Aby následně nedocházelo ke vzniku nevyhovujících indikací v návarech, je nutno 

přijmout určitá preventivní opatření, jako jsou: 

- poučení příslušných pracovníků - svářečů  

- důsledná kontrola dodržování technologické kázně svářečů ze strany příslušného mistra 

či svařovacího technologa 

- pravidelná mezioperační kontrola parametrů svařování pracovníky OTK v průběhu 

konkrétního navařování 

- oplachtování příslušného svařovacího pracoviště k zabránění vychýlení či sfoukávání 

elektrického oblouku. 

 

Důsledné dodržování uvedených opatření by mělo vést k minimalizaci výskytu 

nevyhovujících indikací v martenzitických návarech na turbinových hřídelích. 
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SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ 

DAC křivka referenční úroveň 

MSEB-E miniaturní dvojitá sonda 

ČSN Česká státní norma 

EN Evropský standard (norma) 

ISO Mezinárodní organizace pro standardizaci 

km/s rychlost zvuku 

Hz frekvence 

kg/m3 měrná hmotnost 

kg/𝑚2s akustický vlnový odpor 

λ vlnová délka 

UZ ultrazvukové zkoušení 

MT magnetické zkoušení 

 µr relativní permeabilitu 


