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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

ŠIGUT, P. Aplikace vybraných metod defektoskopie na vybrané skupiny formule SAE: 

Diplomová práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Institut 

dopravy, 2017, 72s.  

Vedoucí práce: Ing. Michal Richtář, Ph.D. 

Diplomová práce se zabývá výběrem a popisem metod nedestruktivní defektoskopie 

(dále NDT) aplikovaných na konstrukci rámu Formule Student. V úvodní části bude krátké 

seznámení obecně s defektoskopií a s historií NDT. Následuje teoretický popis základních 

metod NDT, které je možné využít ke kontrole svarových spojů na konstrukci rámu. 

K realizaci experimentu budou vybrány metody vhodné pro zjištění povrchových a 

vnitřních necelistvostí. Zkoušky a jejich hodnocení proběhne dle aktuálních norem pro 

všechny použité metody (vizuální, magnetická, penetrační a prozařovací). V závěrečné 

části proběhne zhodnocení výsledků a případná doporučení. 

 

ANNOTATION OF DIPLOMA THESIS 

ŠIGUT, P. Application of Selected Defectoscopy Methods on Selected Groups of Formula 

SAE: Master thesis. Ostrava: VŠB – Technical Univerzity of Ostrava, Faculty of 

Mechanical Engineering, Department of Institute of transport, 2014, 72s.  

Thesis head: Ing. Michal Richtář, Ph.D. 

Master thesis deals with the selection and description of methods of non-destructive 

testing (hereinafter NDT) applied to frame of Formula Student car. In the first part is a 

brief introduction of defectoscopy and history of NDT, theoretical description of basic 

methods of NDT, which may be used to control weld joints of the frame follows. To 

experiment realization will be used appropriate methods of discover surface and internal 

disparities. Tests and evaluation of their results will be done according to current standards 

for all used methods (visual, magnetic, penetration and radiation). In the final part is 

evaluation of results and possible recommendations. 

  



6 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Chtěl bych poděkovat vedoucímu práce Ing. Michalovi Richtářovi, Ph.D. za odborné 

vedení a pomoc při zpracování diplomové práce. Zároveň bych chtěl poděkovat paní 

Pavlíně Chaloupkové za zapůjčení přístrojů pro defektoskopii a použitý materiál. 

V neposlední řade bych chtěl poděkovat členům týmu Formula Student VŠB za 

poskytnutou dokumentaci a možnost realizace zkoušek na rámu. 

  



7 

 

Obsah 
 

1 Úvod ............................................................................................................................... 8 

2 Teoretický rozbor vědního oboru – defektoskopie ......................................................... 9 

2.1 Obecně defektoskopie ............................................................................................. 9 

2.2 Historie nedestruktivní defektoskopie ................................................................... 12 

2.2.1. Historie zkoušení prozařováním ........................................................................ 12 

2.2.2. Historie zkoušení magnetickou metodou .......................................................... 12 

2.2.3. Historie zkoušení kapilární metodou ................................................................. 12 

2.2.4. Historie zkoušení vířivými proudy .................................................................... 13 

2.2.5. Historie zkoušení ultrazvukem .......................................................................... 13 

2.3 Fyzikální principy v NDT ..................................................................................... 13 

3 Popis a výběr metod defektoskopie vhodných pro rámové konstrukce ....................... 16 

3.1 Vizuální zkoušení – VT (Visual testing) ............................................................... 17 

3.2 Kapilární zkoušení – PT (Penetrant testing) ......................................................... 20 

3.3 Magnetické zkoušení – MT (Magnetic testing) .................................................... 25 

3.4 Zkoušení vířivými proudy – ET (Eddy current testing) ........................................ 27 

3.5 Radiografické zkoušení – RT (Radiographic testing) ........................................... 28 

3.6 Ultrazvukové zkoušení – UT (Ultrasonic testing) ................................................ 31 

4 Návrh a realizace experimentu ..................................................................................... 34 

4.1 Specifikace testované rámové konstrukce ............................................................ 34 

4.2 Praktická aplikace zvolených metod NDT ............................................................ 39 

4.2.1 Vizuální zkoušení .............................................................................................. 39 

4.2.2 Magnetické zkoušení ......................................................................................... 41 

4.2.3 Penetrační zkoušení ........................................................................................... 44 

4.2.4 Radiografické zkoušení ..................................................................................... 48 

5 Zhodnocení výsledků NDT zkoušky rámu a závěrečná doporučení ............................ 57 

6 Závěr ............................................................................................................................. 59 

7 Seznam použité literatury ............................................................................................. 60 

8 Seznam obrázků a tabulek ............................................................................................ 62 

9 Seznam příloh ............................................................................................................... 63 

 

 

  



8 

 

1 Úvod 

Cílem mé práce je seznámit čtenáře s metodami nedestruktivního zkoušení (dále NDT) 

a získat posudek rámové konstrukce vozu Formula Student Vysoké školy Báňské. Jedná se 

o konstrukci uzavřeného trubkového ocelového rámu. 

„Formula Student je studentská soutěž v konstrukci vozů formule. Studentské týmy z 

celého světa navrhují, konstruují a testují závodní vozy formulového typu a později s nimi 

závodí na prestižních závodních okruzích Evropy, USA, Japonska, Austrálie nebo v 

Brazílii. Cílem je navrhnout a postavit reálný závodní monopost pro rekreačního jezdce, 

prezentovat jej fiktivnímu investorovi a poté připravit fiktivní malosériovou výrobu 1000 

kusů.“ [15] 

VŠB-TU Ostrava má také vlastní tým konstruktérů, který se skládá ze studentů 

bakalářského, magisterského i doktorského studijního programu. Já přímo do týmu 

nepatřím, ale protože jsem velký nadšenec motorsportu, velmi jsem přivítal nabídku na 

ověření rámu nově vznikající formule Vector 03. Tým konstruktérů se rozhodl pro použití 

ocelového rámu s karbonovou karoserií. Novinkou letošního ročníku však byla konstrukce 

z ocelových trubek, kterou vyrobila společnost ARMATURY Group.  

Dále je tedy mým cílem pomocí různých metod zkoušení nedestruktivní defektoskopie 

(NDT) ověřit kvalitu rámu a najít případné skryté vady. Opravdu dokonalá pevnost svárů a 

kvalita ocelových trubek je důležitá pro celou konstrukci vozu, aby při závodu mohla 

formule dosáhnout těch nejlepších výsledků. Konstrukce také musí nést zavěšení kol a 

celkové zatížení. Konstrukce bude silně namáhána působením fyzikálních sil.  

Práce je rozdělena na část teoretickou, která obsahuje krátké seznámení s tím, co NDT 

vlastně je a s historií nedestruktivního zkoušení. Další kapitoly popisují ve zkratce 

jednotlivé metody.  

V praktické části je kapitola věnována konstrukci rámu nově vznikající formule, 

základům použitého typu svařování. Dále obsahuje samotné měření a zkoušení rámu 

formule. U každé ze zvolených metod je popis, proč jsem zvolil právě danou metodu, 

praktický postup zkoušení a vše je doplněno fotografickou dokumentací. 

 V závěru práce naleznete výsledky jednotlivých zkoušek.  

Motto: Kvalita se nedá „vykontrolovat“ – kvalita se musí vyrobit. 

Ing. Bohumil Brodský  
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2 Teoretický rozbor vědního oboru – defektoskopie 
 

2.1 Obecně defektoskopie 

 

Destruktivní zkoušky materiálu informují o chování materiálu při působení statického 

a dynamického zatížení v provozu. Zatěžující silové účinky mohou působit buď trvale, 

nebo dočasně. Materiály jsou při výrobě i při používání vystaveny různému typu namáhání 

– tah, tlak, krut, střih a ohyb, často navíc různým kombinacím námahy současně. Materiál 

proto musí mít určité vlastnosti – pevnost, tvrdost, pružnost, tvárnost apod. Tyto vlastnosti 

se zjišťují různými mechanickými zkouškami, například: 

 zkouška pevnosti v tahu, zkouška ohybem, krutem, střihem, zkouška vrubové 

houževnatosti, 

 zkoušky tvrdosti – tvrdost je definována jako odpor, který klade materiál proti 

vnikání cizího tělesa, zkouší se na vzorcích nebo na hotových výrobcích, 

existuje několik možností zkoušení (zkouška vrypová, vnikací – tvrdost dle 

Brinella, Rockwella, Vickerse), 

 zkouška únavy, 

 odolnost proti korozi. 

Dále se materiály testují na technologické vlastnosti – tvárnost, kovatelnost, svařitelnost, 

obrobitelnost, slévatelnost a odolnost proti opotřebení.  

Všechny tyto zkoušky mají jednu společnou věc – při testování dochází k poškození 

materiálu, ať už nutností odebrat vzorek, či dokonce úplným zničením předmětu. Proto 

destruktivní zkoušky. [1]  

Naproti tomu nedestruktivní zkoušení materiálu – anglicky Non Desctructive Testing – 

NDT – zahrnuje soubor metod, které jsou schopné odhalit vady ve výrobku bez jeho 

porušení nebo poškození.  

Technický a ekonomický význam defektoskopie lze shrnout následovně: 

 v procesu výroby lze včasným zjištěním vadných polotovarů tyto kusy 

vyřadit a ušetřit tak náklady (např. ingoty, bramy, výkovky, surové odlitky 

apod.) – dá se nazvat jako kontrola předvýrobní, 

 vyřazením vadných dílů se zabrání poruše celého stroje nebo zařízení 

(lopatky turbín, čerpadel, ventilátorů, trhliny na kolejích, křídlech letadel 

apod.) – kontrola v průběhu výroby, 
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 předcházení vzniku velkých hospodářských škod a zabránění ohrožení 

zdraví a života lidí – kontrola po ukončení výroby před převzetím výrobku 

zákazníkem, 

 defektoskopie umožňuje používat a rozvíjet nové výpočetní metody                    

a optimalizovat využití materiálu. 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že je defektoskopická kontrola nezbytnou součástí 

komplexu kontrolních a měřících metod.   

Cílem NDT je prokázat, že zkoušený výrobek nemá nepřípustné vady. Vada výrobku je 

odchylka provedení výrobku od vlastností předepsaných v technických normách, podle 

nichž je výrobek zkoušen a prodáván. Různé metody NDT odhalí různé vady. Ty můžeme 

rozdělit buď podle umístění (vady povrchové a vady vnitřní) nebo podle charakteru (vady 

objemové – bublina, vady plošné – trhlina, zdvojenina, studený spoj apod.). [2, 3]   

Tabulka 1: Nejčastěji používané metody v defektoskopii [4] 

Z
k

ra
tk

a
 

Název metody 

Schopnost detekovat vady Vhodnost pro danou technologii 
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v
é 
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řn

í 

O
b
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é 
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K
o
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VT Vizuální metoda ● … ● ● X X X X X X 

PT Kapilární metoda ● … ● ● X X X X -- -- 

MT Magnetická metoda prášková ● ○ ● ● X X X X -- -- 

RT Radiografická metoda  ● ●  X X -- -- -- X 

UT Ultrazvuková metoda  ● ● ● X X X -- X -- 

ET Metoda vířivých proudů ● ○ ● ● X -- X X X -- 

LT Zkoušení těsnosti 
Používá se ke zjišťování vad, které procházejí celou tloušťkou stěny 

materiálu (plošné i objemové). Detekuje se únik médií z daného prostoru. 

Vhodnost pro detekci:      ● – vysoká  – střední ○ – nízká … – nulová  

 

Bohužel neexistuje žádná univerzální NDT metoda, která by byla schopna nalézt 

všechny typy vad najednou. Proto se obvykle používá postupně několik defektoskopických 

metod.  
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Tabulka 2: Základní třídění vad do skupin [5] 

Skupina vad 
Charakteristika 

Pořadí Název 

1 

 

Vady polohy a tvaru 

Nedodržení požadavku na vzdálenosti vyjadřující polohu 

posuzované plochy, osy nebo roviny souměrnosti výrobku, 

vzhledem k její jmenovité poloze 

Vady rozměrů 
Nedodržení požadavků na předepsané jmenovité rozměry výrobku 

a jejich mezní úchylky 

2 Vady povrchu Nedodržení požadavku na předepsané provedení povrchu 

3 Necelistvosti Necelistvost hmoty výrobku 

4 
Vady zjišťované 

laboratorními zkouškami 

Nedodržení požadavku na předepsané hodnoty mechanických, 

technologických a fyzikálních vlastností výrobku, nedodržení 

předepsané makrostruktury, mikrostruktury apod. 

 

VÝSKYT VAD A NECELISTVOSTÍ V KONKRÉTNÍCH MATERIÁLECH: 

 VÝKOVKY – osové dutiny a trhliny, vměstky. 

 PLECHY – zdvojení, trhliny. 

 VÁLCOVANÝ NEBO TAŽENÝ TYČOVÝ MATERIÁL – trhliny, dutiny, 

vměstky, povrchové trhliny a převalky. 

 TRUBKY BEZEŠVÉ – zdvojení, podélné a příčné trhliny. 

 TRUBKY SVAŘOVANÉ – zdvojení, podélné, příčné trhliny a vady ve svaru. 

 ODLITKY – dutiny, staženiny, pórovitost, vměstky, trhliny. 

 SVARY – vměstky, póry, studené spoje, neprovařená místa v kořenech, vruby na 

okraji svarů, trhliny. 

 SOUČÁSTKY V PROVOZU – únavové trhliny. [2] 
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2.2 Historie nedestruktivní defektoskopie 

 

Historie sahá až na přelom 18. a 19. století, kdy velcí vědci objevili mnoho fyzikálních 

zákonů. Byli to mimo jiné: Newton, Hughes, Faraday, Maxwell, Röentgen, Curierovi, 

Hertz a mnoho dalších. 

2.2.1. Historie zkoušení prozařováním 

 

Základy stojí na objevu W. C. Röentgena, který objevil v roce 1895 záření X. Zveřejnil 

tehdy snímek ruky jeho manželky se zlatým prstýnkem. Tento objev vedl k prvním 

lékařským a později také technickým rentgenogramům – pyknogramům. V roce 1913 

sestrojil W. D. Coolidge vysokovakuovanou rentgenku se žhavou spirálou na katodě a od 

roku 1915 se začala zavádět průmyslová rentgenografie. Také radioaktivní izotopy 

(objevitelé např. H. Bequerel, manželé Curie) byly zpočátku používány v oblasti lékařství. 

V roce 1933 použil radioizotopy v Německu R. Berthold na zkoušení svařovaných spojů.  

2.2.2. Historie zkoušení magnetickou metodou 
 

Použití magnetizmu ke zkoušení materiálů sahá daleko před vynález techniky 

rentgenu. Datuje se do roku 1868, kdy M. Saxby chtěl pomocí magnetu zkoušet ocel pro 

hlavně děl a pušek. Tyto pokusy však upadly v zapomnění a až roku 1912. C. W. Burrows 

dal na kongresu požadavek, aby vedle mechanických zkoušek bylo zavedeno též 

magnetické zkoušení materiálu. Průmyslové užití zavedli v roce 1929 Viktor de Forest        

a Foster Doane, ti později vytvořili celosvětově známou společnost Magnaflux, která 

existuje a je velmi úspěšná ještě dnes. Zajímavostí je, že u zrodu magnetické práškové 

metody stál i Čech Ing. Karásek, který vyvinul řadu magnetizačních zařízení pod názvem 

INKAR a v roce 1948 emigroval do Brazílie a tam pokračoval s výrobou dalších zařízení.   

2.2.3. Historie zkoušení kapilární metodou 
 

Začala se používat za Rakousko – Uherska pod názvem petrolejová zkouška (pomocí 

petroleje a vápenného mléka) pro zjišťování trhlin v železničních součástech. Metoda byla 

postupně nahrazena metodou magnetickou práškovou a vrátila se až během druhé světové 

války, díky rychle rostoucímu leteckému průmyslu. Začalo se používat stále více lehkých, 

nemagnetických materiálů. Firmy Magnaflux (USA), Brent Chemicals (Anglie) a Klumpf 

(Německo) na sobě nezávisle začaly produkovat fluorescenční a barevné detekční tekutiny. 
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2.2.4. Historie zkoušení vířivými proudy 
 

Opět díky objevům velkých fyziků a vědců 19. století (Arago, Foucalt, Faraday, 

Hughes) objevil F. Förster v roce 1937 vliv zemského magnetického pole na zkušební 

cívku. Poté začal s vývojem vysoce citlivých měřících přístrojů magnetického pole. 

2.2.5. Historie zkoušení ultrazvukem 
 

První zmínky o existenci zvukových vln, které člověk není schopný slyšet je známa již 

od roku 1794, kdy italský vědec l. Spallanzani uvedl teorii, ve které vysvětluje schopnost 

netopýrů létat ve tmě a nenarazit na překážku. To potvrdili až o 250 let později další vědci. 

V roce 1912 po nehodě Titanicu patentoval Richardson bezpečnostní zařízení, které 

signalizovalo na principu ultrazvuku volně plující ledovce. Zdokonalení ultrazvukových 

zařízení přišlo v 1. a 2. světové válce. 

Využití ultrazvuku pro NDT se datuje do roku 1929, kdy ruský vědec Sokolov zavedl 

metodu průchodovou a v roce 1934 metodu impulsní odrazovou. V roce 1940 sestrojil 

Američan Firestone první ultrazvukový impulsní defektoskop pro použití v NDT.  

Další významný krok přichází v roce 1955, kdy Jaffe vyvinul syntetický 

piezoelektrický materiál, který nahradil přírodní krystaly a umožnil výrobu výkonných       

a citlivých ultrazvukových měničů.  [5] 

2.3 Fyzikální principy v NDT  

 

Pro účely NDT se využívají nejčastěji tyto základní fyzikální principy: 

 Vizuální zkoušení – pro kontrolu jsou důležité pojmy, veličiny a jednotky z oboru 

světla, optiky a fotometrie. 

o Zářivý tok – je to podíl zářivé energie, který prochází zvolenou plochou  

S za čas t, jeho jednotkou je watt (W). 

o Svítivost (I) světelného zdroje – jednotkou je kandela (cd), vyjadřuje 

vlastnost zdroje světla. 

o Světelný tok (φ) – vyjadřuje intenzitu vjemu oka, vyvolaného energií 

světelného záření, které prochází za jednotku času plochou v prostoru, 

kterým se světlo šíří, jednotkou je lumen (1 lm). 

o Intenzita osvětlení (E) závisí na části světelného toku (φ), který dopadá na 

plochu o ploše ∆S, jednotkou je lux (lx). [6] 
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 Kapilární zkoušení – využívá vzlínavosti a smáčivosti vhodných kapalin. 

o Kapilární jevy – když ponoříme kapiláru (tenká trubička s poloměrem do  

1 mm) do kapaliny, tak kapalina v trubici vystoupá a hladina bude tedy výš 

než hladina okolní kapaliny-kapilární elevace, opakem je kapilární deprese. 

o Smáčivost – umožňuje to, že kapalina může v tenké trubici vystoupat, je 

funkcí povrchového napětí, na základě krajového úhlu ϑ hodnotíme jakost 

detekční kapaliny (cos ϑ →1 nejlepší smáčivost, cos ϑ → -1 kapalina se 

neohraničeně roztéká).  

Z toho vyplývá, že čím menší je šířka vady, tím je větší zakřivení vnitřní hladiny 

penetrantu ve vadě a je tedy i větší kapilární tlak. 

o Viskozita – míra vnitřního tření kapaliny, kapalina tedy teče snadno nebo 

hůře, viskozita kapalin klesá o 2 % při zvýšení teploty o 1°C. [5] 

 Magnetické zkoušení – magnetické jevy úzce souvisejí s elektrickým proudem, 

protože magnetické pole se vytváří kolem každého vodiče, kterým prochází proud a 

je vždy kolmé na směr proudu. Pojmy se částečně týkají i zkoušení vířivými 

proudy. 

o Magnetický tok (φ) – vyjadřuje počet siločar magnetického pole, které 

procházejí danou plochou, kolmou na směr orientace siločar. 

o Intenzita magnetického pole (H) – vyjadřuje „mohutnost“ magnetického 

pole, podle toho, které faktory pole vytvářejí (např. velikost elektrického 

proudu, který teče vodičem cívky). 

o Magnetická indukce (B) – vyjadřuje počet siločar magnetického pole, které 

prochází jednotkovou plochou (1 m2), kolmou na směr siločar.  

o Permeabilita (μ), také se používá prostupnost prostředí – vyjadřuje 

magnetickou polarizovatelnost prostředí, ve kterém je magnetické pole 

vytvářeno. 

o Skinefekt – vnějším střídavým polem se magnetizuje jen tenká povrchová 

vrstva předmětu, protože vnější indukované pole se snaží vyrušit pole 

vyvolané vířivými proudy uvnitř zkoušeného předmětu. [5] 
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 Radiografické zkoušení – záření je tvořeno energií, která se šíří v prostoru.  

o Pronikavost – čím vyšší je energie záření (kratší vlnová délka), tím vyšší je 

jeho pronikavá schopnost.  

o Ionizace – z elektricky neutrálního atomu nebo molekuly se působením 

RTG nebo gama záření stává iont. Má negativní biologické účinky, proto je 

potřeba důkladná radiační ochrana.   

o Expozice – dávka záření X – ionizační schopnost fotonů RTG a gama záření 

ve vzduchu. Pojem expozice v průmyslové radiografii se používá jako 

určení hodnoty násobku intenzity záření v dané době a doby působení 

záření, anebo jako expoziční příkon – proces, při kterém se záření 

zaznamenává zobrazovacím systémem. [7] 

Další pojmy a vzorce dále rozpracuji v praktické části práce v kapitole 4.2.4 

Radiografické zkoušení. 

 Ultrazvukové zkoušení – k testování vnitřní struktury materiálu se používají 

vysokofrekvenční zvukové vlny (ultrazvuk – frekvence nad 20 kHz). 

o Vlnová délka (λ) – kmitání molekul v pravidelných vzdálenostech, době 

kmitu odpovídá dráha ultrazvuku rovna jedné vlnové délce, tím přecházíme 

ze sekund na milimetry. 

o Piezoelektrický jev – přímý jev – schopnost krystalu generovat na povrchu 

elektrický náboj při jeho deformování. Nepřímý jev – kdy se krystal ve 

vnějším elektrickém poli deformuje. [8] 
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3 Popis a výběr metod defektoskopie vhodných pro rámové 

konstrukce 
 

K dokonalému prověření výrobků je nutno znát systém dané výroby, výroby 

dodávaných polotovarů a materiálů. Také je důležité mít přehled o defektoskopických 

metodách a jejich fyzikálních principech, včetně možnosti použití těchto metod v praxi. 

Pro každou metodu, musí být pracovník vždy kvalifikovaný a certifikovaný dle normy 

ČSN EN ISO 9712 – Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT. 

Pro specifickou problematiku testování rámových konstrukcí v podobě uzavřených 

trubkových svařenců je vhodné využívat metody nedestruktivní defektoskopie. V praktické 

části řešeného případu se jedná o prototypovou výrobu, kde není možno použít metod které 

nevratně poškodí konstrukci rámu. Proto nelze použít destruktivní zkoušení. Posouzení 

musí probíhat před konečnou povrchovou úpravou konstrukce rámu, protože v případě 

nalezení vad, by byla oprava finančně i časově náročná. Metody nelze provádět po 

nalakování z důvodu možnosti zamezení tvorby povrchových indikací. 

Z výše uvedených důvodů se mi jeví jako nejvhodnější použít metody, které jsem dále 

zpracoval. 

Obrázek 1: Výroba rámu v ARMATURY Group a.s. [16] 
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3.1 Vizuální zkoušení – VT (Visual testing) 

Vizuální kontrola (dále VT) je metoda zaměřená na zjišťování vad a hodnocení 

vlastností povrchů výrobků pouhým okem, nebo pomocí speciálních přístrojů, či zařízení. 

Všeobecně ji lze rozdělit na přímou, kdy není přerušena optická dráha mezi okem 

pozorovatele a kontrolovanou plochou. Pro lepší zobrazení se dají použít jednoduché 

optické pomůcky, jako lupy, zrcátka apod. Dále je to vizuální kontrola nepřímá, při které 

je optická dráha mezi okem pozorovatele a kontrolovanou plochou přerušena. Používá se         

z důvodu nepřístupnosti (tlakové nádoby, potrubní systémy) nebo z důvodu bezpečnosti 

pracovníka (ionizující záření). Používají se pomůcky jako videoskopy a pevné nebo 

ohebné endoskopy. Pracovník, který provádí VT musí být seznámen s příslušnými 

normami, pravidly, specifikacemi a přístroji a mít dobrou zrakovou schopnost (ověřenou 

1x ročně). Provedení vizuální kontroly a hodnocení nálezů různých výrobků je zpracováno 

v evropských normách (EN), v českém jazyce tedy ČSN EN. Seznam norem přikládám 

v příloze č. 1. 

Faktory ovlivňující provedení vizuální kontroly: 

 vlastnosti materiálu: fyzické rozměry a podmínky kontrolovaného objektu, 

 stav povrchu: čistota povrchu – je důležité odstranění všech nečistot 

z pozorovaného povrchu, které mohou zakrýt případné vady, 

 světlo a textura povrchu: doporučená intenzita pro přímou místní kontrolu je min.  

500 luxů (lx). Při volbě osvětlení je nutné dodržovat optimální směr světla 

k pozorovanému bodu, chromatičnost světelného zdroje a intenzitu osvětlení 

s ohledem na odrazivost povrchu, aby nedošlo k oslnění pozorovatele, 

 únava pracovníka: kontrolovaný objekt je nutno pozorovat po určitou dobu, aby 

oko pozorovatele bylo schopno posoudit detaily. Proto má únava vliv na zrakové 

schopnosti pracovníka, především na zrakovou ostrost a akomodační schopnost oka 

(umožňuje současně ostré vidění blízkých i vzdálených předmětů).  

 

Vizuální kontrola svarových spojů: 

Kontrola se obvykle provádí jako VT přímá, posuzují se vady na povrchu svarových 

spojů a na tepelně ovlivněné oblasti (TOO) a přilehlém základním materiálu svaru. 

Hodnocení se provádí podle ČSN EN ISO 5817 (svary u oceli, niklu, titanu 

a jejich slitin) a ČSN EN ISO 10042 (svary u hliníku a jeho slitin). 
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Podmínky pro provedení VT: 

 vzdálenost pozorování: menší než 600 mm 

 úhel pozorování: ne menší než 30° 

 intenzita osvětlení: 350 až 500 lx 

 lupy: zvětšení 2x až 5x 

 

Pro hodnocení geometrických vad svarů se používají měřidla jako např. posuvka, 

měřící pásmo a měrky na převýšení krycí vrstvy nebo kořene, hloubkoměry a úhloměry. 

Hodnocení je podrobně uvedeno v ČSN EN ISO 6520-1. 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Svarové měrky pro vizuální zkoušení [20] 

 

Nejčastěji sledované vady svarů: trhliny, pravidelnost kresby krycí vrstvy, pórovitost 

na povrchu, zápaly, nadměrné převýšení kořene, neprovařený kořen, hubený kořen             

a lineární přesazení. 
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Obrázek 3: Nejčastější typ vad [15] 

Vizuální kontrola odlitků: 

Pro VT kontrolu ocelových odlitků odlévaných do pískových forem se používá sada 

srovnávacích etalonů – komparátorů pro příslušnou třídu nebo stupeň se hodnotí buď 

vizuálně nebo hmatem. Taky je možné používat fotografie replik ve skutečném měřítku. 

Pozorování se provádí tak, aby komparátory byly umístěny v blízkosti odlitku, minimální 

osvětlení 350 lx.  
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Vizuální kontrola tlakových zařízení nebo skladovacích nádob z hlediska korozního 

napadení: 

Koroze je definována jako fyzikálně-chemická interakce kovů a prostředí vedoucí ke 

změnám vlastností kovů. Mnohdy vyvolávají zhoršení funkce kovu a může dojít až k erozi 

– rozrušení kovů působením mechanických sil za současného působení účinků koroze.  

Kovové materiály mohou být korozí napadeny:  

 rovnoměrně: koroze probíhá téměř stejnou rychlostí na celém kovovém povrchu, 

 nerovnoměrně: koroze bodová (způsobuje důlky ve tvaru kráterů nebo žlábků), 

 strukturně: koroze mezikrystalická (vzniká mezi hranicemi jednotlivých zrn 

různých slitin). [6, 9] 

3.2 Kapilární zkoušení – PT (Penetrant testing) 

Princip kapilárních metod spočívá ve využití vzlínavosti a smáčivosti vhodných 

kapalin – penetrantů, jejich barevnosti nebo fluorescence. Používá se k zjišťování 

povrchových vad (např. trhlin, studených spojů apod.). Vnitřní vady, které nemají spojení 

se zkoušeným povrchem jsou touto metodou nezjistitelné. Lze testovat materiály kovové 

(austenitická ocel, barevné, lehké kovy a jejich slitiny apod.) nebo nekovové (plastické 

hmoty, glazovaná keramika apod.). Nelze testovat materiály, které jsou pórovité a které by 

se mohly narušit kapilárními prostředky. Hlavní přednost této metody spočívá v její 

principiální i aplikační jednoduchosti. Další výhodou je vysoká univerzálnost, ekonomická 

nenáročnost a rychlost odečtení výsledků s minimem problémů.  

Podstatou je využití tzv. kapilárních jevů, tedy charakteristické vlastnosti fázových 

rozhraní a jevů u kapalin. Jsou zde zahrnuty především tyto jevy: povrchové napětí, 

krajový úhel, kapilární elevace, kapilární tlak a viskozita. Pro praktickou aplikaci 

kapilárních metod je podmínkou použití vhodných penetrantů, které dobře pronikají do vad 

a po odstranění jejich přebytku z povrchu snadno vzlínají opět na povrch. Musí mít proto 

vyšší povrchové napětí, malý krajový úhel a nízkou viskozitu, a to vše ve vzájemném 

souladu. [5] 

 

 

 



21 

 

ROZDĚLENÍ KAPILÁRNÍCH METOD 

 metoda barevné indikace: přítomnost vady se projeví vznikem kontrastní 

barevné indikace, hodnotí se v denním nebo umělém bílém světle, 

 metoda fluorescenční: přítomnost vady se projeví vznikem indikace, která 

v ultrafialovém záření (UV) světélkuje, většinou žlutozeleně, 

 metoda dvouúčelová: přítomnost vady se projeví buď barevnou nebo 

fluorescenční indikací, podle zvoleného osvětlení (bílé nebo UV světlo). 

 

DRUHY KAPILÁRNÍCH PROSTŘEDKŮ 

 PENETRANTY: kapaliny, které se nanáší na povrch zkoušeného materiálu, poté 

vniknou do případné povrchové necelistvosti a po setření přebytku z povrchu 

materiálu je vzlínáním zvýrazní. Penetranty se skládají ze směsí kapalných ropných 

produktů a organických rozpouštědel. Rozdělují se podle toho, jaký typ indikace 

vytvářejí:  

o barevné – zaručují výrazný barevný kontrast s bílou výbojkou, 

o fluorescenční – světélkují pod UV osvětlením, 

o dvouúčelové – obsahují obojí výše uvedené, 

o nesmytelné – k odstranění nestačí pouhý oplach vodou, 

o smytelné – obsahují emulgátor, dají se smýt vodou. 

 VÝVOJKY: je to činidlo, které se po odstranění přebytku penetrantu nanáší na 

zkoušený povrch předmětu. Jednotlivé částice vývojky vytvářejí kapilární systém, 

který napomáhá vzlínání penetrantu. Základem všech druhů vývojek je práškovitá 

složka bílé barvy a jemné zrnitosti, která nesmí být nasákavá. Druhou složkou 

vývojek je nosné médium. Dělí se následovně: 

o suché vývojky – na zkoušený povrch se naprašují, nosným prostředím je 

buď vzduch, nebo vhodný hnací plyn, 

o mokré vývojky těkavé – nanášejí se stříkacími pistolemi, sprejem, 

rozprašovačem apod., práškovitá složka je rozptýlena v těkavém 

rozpouštědle, např. v acetonu, 

o mokré vývojky vodné – práškovitá složka je rozmíchána ve vodě, která 

obsahuje ještě smáčedlo a většinou se předehřívají na 65 °C a nanášejí se 

ponořením zkoušeného předmětu do vývojkové lázně.  
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 EMULGÁTORY: jsou účinné látky, které usnadňují odstranění přebytku 

penetrantu z povrchu zkoušeného materiálu a umožňují rozptýlení látek v kapalině, 

ve které se normálně nerozpouští. 

 ODMAŠŤOVAČE A ČISTIČE:  

o odmašťovač – činidlo, které odstraňuje tuk nebo olej z povrchu zkoušeného 

předmětu před nanesením detekční kapaliny. Může být organický (benzin, 

aceton apod.) nebo anorganická chemikálie (louh sodný, louh draselný 

apod.), 

o čistič – slouží k odstranění penetrantu nebo k odstranění nežádoucího 

pozadí. 

POSTUP KAPILÁRNÍHO ZKOUŠENÍ: 

 PŘÍPRAVA POVRCHU: účelem je odstranit veškeré tuhé i kapalné nečistoty. 

Dává se přednost chemickým způsobům očištění, protože mechanické (otření, 

kartáčování, broušení) jsou buď nedostatečné nebo by mohly dokonce zahladit 

vady. Proto po šetrném mechanickém čištění následuje vždy chemické. Následuje 

dokonalé osušení. Dále hraje roli i teplota, dle normy je rozsah od 10 °C do 50 °C, 

je možno zkoušet i při jiných teplotách, ale postup je třeba ověřit na měrce (např. 

hliníkový blok ASTM). U zkoušení při nižších teplotách hrozí kondenzace vody ve 

vadách a tím zabránění vniknutí penetrantu. 

 PENETRACE: penetrant musí být nanesen na zkoušeném materiálu dostatečně 

dlouho (tato doba se nazývá penetrační čas) a po tu dobu nesmí zasychat. Tedy 

musíme udržovat rovnoměrnou vrstvu. Penetrační čas v běžné praxi se pohybuje od 

5-ti do 20-ti minut. Čím jemnější vady mají být detekovány, tím je potřeba delší 

penetrační čas. Délka je závislá na několika činitelích – druh detekční                   

kapaliny, teplota zkoušení, jakost zkoušeného povrchu, charakter zjišťovaných vad                

a požadovaná citlivost zkoušky. Penetrant je možno nanášet různými                 

způsoby – ponorem, nástřikem, nátěrem štětcem a poléváním. 

 ODSTRANĚNÍ PŘEBYTKU PENETRANTU: je třeba dávat pozor na příliš 

důkladné čištění, protože hrozí vymytí penetrantu z vad. Používá se voda,  

lipofilní emulgátor (rozpustný v tucích), hydrofilní emulgátor (rozpustný                            

ve vodě), rozpouštědla. 

 SUŠENÍ: existuje více způsobů – otřením čistou suchou utěrkou, ponořením do 

teplé vody a odpařením při teplotě okolí, osušením při zvýšené teplotě, osušením 

proudem vzduchu nebo kombinací uvedených způsobů. 
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 VYVOLÁVÁNÍ: nanesení vývojky opět v rovnoměrné vrstvě a s dodržením 

vyvíjecího času (10–30 minut), ten začíná u suché vývojky ihned po jejím nanesení 

a u mokré ihned po jejím osušení. 

 VYHODNOCENÍ: provádí se pouhým okem nebo pomocí lupy. Povrch 

zkoušeného objektu se prohlíží dvakrát. Poprvé ihned po nanesení vývojky, kdy se 

indikují velké vady. Podruhé po uplynutí vyvíjecího času, kdy se zjišťují jemné 

vady, které potřebují k vytvoření indikace delší dobu. U metody barevné indikace 

se povrch zkoušeného předmětu prohlíží v rozptýleném bílém světle (nižší než 

2500 K a intenzita osvětlení 500 lx) a případná vada se projeví vznikem barevné 

indikace (červená nebo modrá na bílém pozadí). Vyhodnocení fluorescenční 

metody se provádí v zatemněném prostoru, kdy se zkoušený povrch prohlíží pod 

černým světlem ultrafialové lampy (1 W/m2 a intenzita osvětlení méně než 100 lx). 

Přítomné vady se projevují žluto – nebo modrozeleně, přičemž neporušený povrch 

se jeví jako temně modrofialový. [10] 

 

VADY ZJISTITELNÉ KAPILÁRNÍ METODOU: 

Vady se rozlišují svým tvarem na: 

 souvislé liniové indikace – trhliny (průběh je buď téměř rovný nebo různě 

zakřivený), nespojená místa odlitku nebo svaru tzv. studené spoje, 

 

 

 

 

Obrázek 4: Souvislé liniové indikace 

 přerušované liniové indikace – vady nevycházejí na povrch v celém průběhu své 

délky, 

  

  

  

  

 

Obrázek 5: Přerušované liniové indikace 

 



24 

 

 okrouhlá indikace – vada se vyskytuje zejména u odlitků (plynové dutiny, 

bodliny, vměsky apod.), u svárů se mohou nalézat kráterovité trhliny, 

Obrázek 6: Okrouhlá indikace 

 tečkovitá indikace – často se vyskytuje ve tvaru shluku větších či menších bodů      

a způsobuje je porezita materiálu, bodlinovitost, jemné řediny a někdy taky hrubá 

struktura litého materiálu, 

 

 

 

 

Obrázek 7: Tečkovitá indikace 

 rozptýlená indikace – indikace bez ostrého ohraničení, je-li povrch pečlivě zbaven 

přebytku detekční kapaliny, může to svědčit o velmi jemné porezitě nebo jemných 

mikrostaženinách (např. u hořčíkových slitin), 

 

 

 

 

 

Obrázek 8: Rozptýlené indikace 

 nepravé indikace – tzv. falešné – jsou to barevné nebo fluoreskující body, linie 

nebo oblasti, které nejsou způsobeny žádnou vadou, ale nejčastěji špatným 

očištěním detekční kapaliny ze zkoušeného povrchu. Další příčinou může být 

pracovní místo či ruce pracovníka znečištěné penetrantem.  
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Pro praktickou část této práce je nejvíce důležité kapilární zkoušení svarů dle ČSN EN 

ISO 23277, kdy mimo jiné šířka zkoušeného povrchu musí zahrnovat svarový kov             

a přilehlou oblast základního kovu až do vzdálenosti 10 mm na každou stranu. Prohlížení 

se musí zahájit ihned po nanesení vývojky a pokračovat v něm přerušovaně až do uplynutí 

vyvíjecího času, kdy je nutno provést konečné posouzení indikací. [10] 

Tabulka 3: Doporučené parametry zkoušení [11] 

 

3.3 Magnetické zkoušení – MT (Magnetic testing) 

 

Zkoušky založené na magnetické a elektrické indukci se používají ke zjišťování 

povrchových vad nebo trhlin lokalizovaných v blízkosti pod povrchem (maximální 

hloubka zjistitelné vady je 5 až 10 mm). Metoda rozptylových toků neboli magnetická 

metoda prášková. Výhodou této metody je její jednoduchost, citlivost na malé necelistvosti 

(detekční schopnost metody začíná již od jednotek tisícin milimetru), snadná obslužnost. 

Nehodí se, respektive ji nelze použít u jiných, než feromagnetických materiálů a není ji 

tedy možné aplikovat na materiály jako jsou měď, hliník, titan apod. Další nevýhodou      

je, že citlivost metody je závislá na orientaci magnetického pole vůči vadě.  

Principem metody je, že dochází k zviditelnění rozptylového magnetického toku nad 

povrchovou nebo podpovrchovou vadou. Jestliže zmagnetizujeme zkoušený objekt 

magnetickým polem, v místě vady se podstatně zvýší magnetický odpor materiálu, který 

způsobuje zakřivování a zhušťování siločar (rozptyl siločar). Část z těchto siločar 

vystupuje ze zkoušeného materiálu nad jeho povrch a vytváří tzv. rozptylový tok. Vzniklý 

rozptylový tok se indikuje buď pomocí suchého feromagnetického prášku (barevné, 

fluorescenční) nebo pomocí detekční suspenze, kterou tvoří feromagnetický prášek 

rozptýlený ve vhodné kapalině (řídký olej, voda nebo jiná kapalina). V místě, kde 

rozptylový tok vystupuje nad povrch materiálu, dochází k hromadění prášku a vykreslení 
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obrysu vady. V oblastech mimo vadu se prášek nezachycuje, takže se vada lépe zviditelní. 

Výsledek zkoušky se vyhodnocuje vizuálně.  [5] 

 POSTUP ZKOUŠKY: 

 ÚPRAVA POVRCHU – očištění od rzi, mastnoty, okují, a také dokonalé osušení. 

Objekty s tmavým povrchem se mohou natřít tenkou vrstvou speciální bílé barvy 

pro zvýšení kontrastu, 

 MAGNETIZACE OBJEKTU – nejlépe ve směru kolmém na směr zjišťované vady, 

pokud bude vada rovnoběžná se siločárami, nevytvoří rozptylový tok a nepůjde tak 

zjistit. Protože nemůžeme dopředu vědět, kterým směrem mohou necelistvosti 

probíhat, musí se každé místo magnetovat v různých směrech. Volíme proto 

některý z následujících způsobů magnetizace:  

o magnetizace podélná: slouží pro zjišťování příčných vad v podlouhlých 

předmětech (tyčích, trubkách apod.), magnetický tok prochází zkoušeným 

předmětem i mimo něj.   V místech vstupu a výstupu magnetických siločar 

vznikají magnetické póly. Realizuje se buď pomocí magnetizačního jha 

(permanentní magnet, elektromagnet) nebo cívkou.                       

Protože jsem při svém měření použil metodu podélné magnetizace pomocí ručního 

elektromagnetického jha, zmíním se o něm trošku více. Při magnetizaci pomocí jha 

zkoušený předmět a feromagnetické jho tvoří uzavřený magnetický obvod, který se 

magnetuje cívkou. Magnetické pole má tvar podélně deformované čočky, proto se ideálně 

detekují vady příčné mezi oběma póly jha. Nevýhodou je nemožnost regulace proudu, 

který cívkou protéká.  

 

 

 

 

Obrázek 9: Ruční elektromagnetické jho [22] 

 



27 

 

o magnetizace cirkulární: magnetický tok je uzavřen ve zkoušeném objektu                    

a nedochází tedy ke vzniku výrazných magnetických pólů. Indikují               

se podélně orientované necelistvosti. Cirkulární magnetizace může 

vzniknout přímým průchodem proudu zkoušeným objektem, průchodem 

proudu pomocným vodičem vloženým do zkoušeného objektu anebo 

indukcí proudu ve zkoušeném objektu. 

o kombinovaná magnetizace – zkoušený předmět se magnetuje současně 

dvěma magnetickými poli, která jsou na sebe kolmá (např. průchodem 

proudu a cívkou nebo pomocí jha a průchodem proudu), ale magnetická 

pole nesmějí mít stejný časový průběh. Lze tedy indikovat libovolně 

prostorově orientované vady v jedné pracovní operaci.  

 VYVOLÁNÍ INDIKACÍ – povrch zmagnetovaného objektu se pokrývá detekčním 

feromagnetickým práškem (suchý prášek – nanáší se rovnoměrným naprašováním, 

suspenze – nanáší se poléváním, štětcem nástřikem apod.), 

 VYHODNOCENÍ INDIKACÍ – provádí se vizuálně pod vhodným osvětlením dle 

použitých prášků (barevné, fluorescenční prášky), 

 ODMAGNETOVÁNÍ – provádí se po ukončení zkoušky, protože zbytková 

magnetizace by mohla způsobit poškození testovaného předmětu (zachycení 

různých feromagnetických nečistot). Odmagnetování se provede magnetováním 

předmětu polem opačné polarity než při zkoušce, zahřátím předmětu nad určitou 

teplotu nebo opakovanými silnými údery. [2,5] 

3.4 Zkoušení vířivými proudy – ET (Eddy current testing) 

 

Používá se také pro zjišťování povrchových a podpovrchových vad materiálů               

a k určení polohy a hloubky koroze kovových materiálů atd. Výhodou je opět vysoká 

citlivost, rychlost kontroly, zkoušený materiál se nemusí speciálně čistit a měření lze 

provádět i při vyšších teplotách. Nevýhodou metody je použitelnost opět jen na elektricky 

vodivé materiály a omezená detekce vad hluboko pod povrchem.  

Zkoušený objekt je vystaven působení střídavého magnetického pole, které je 

vytvořeno budící cívkou, která je napájena střídavým proudem. V důsledku toho, že 

zkoušený objekt tvoří uzavřený proudový vodič, vytvářejí se v něm vířivé (cirkulární) 

proudy. Tyto vířivé proudy působí zpětně svým magnetickým účinkem na původní 
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magnetické pole – budící. Působením vířivých proudů je původní magnetické pole od 

budící cívky zeslabováno, čímž vzniká pole výsledné, které je dáno vektorovým složením 

obou dílčích polí. Výsledné pole bude záviset na magnetických a elektrických parametrech 

zkoušeného objektu. Vyhodnocení stavu zkoušeného objektu se provádí prostřednictvím 

napětí, které je výsledným magnetickým polem indukováno. Buď přímo v cívce, která budí 

magnetické pole – metoda příložné cívky. Nebo ve druhé cívce, která je měřící – metoda 

průchozí cívky.  

Pro použití metody má základní význam hustota a rozložení vířivých proudů ve 

zkoušeném objektu. Hustota a rozložení vířivých proudů závisí na elektrické vodivosti, 

permeabilitě a rozměrech objektu, a také na frekvenci budícího proudu. Obsahuje-li 

zkoušený předmět např. trhlinu, dochází ke zhoršení jeho vodivosti, zmenší se intenzita 

indukovaných vířivých proudů i intenzita zeslabovaného pole, které je jimi vyvoláno. 

Následkem toho se výsledné pole zvýší a tím i indukované napětí. Zvýšením napětí se 

indikuje přítomnost necelistvosti.  [5] 

3.5 Radiografické zkoušení – RT (Radiographic testing) 

 

Průmyslová radiografie je znalost a použití rentgenového záření, gama záření, 

neutronů a jiného pronikavého záření při nedestruktivním zkoušení. Vytváří radiogram na 

trvalý nosič obrazu. Radiogram je viditelný obraz po procesu zpracování, který vzniká 

působením svazku ionizačního záření na radiografický film nebo papír. 

Radiografie tedy spočívá v umístění zkoušeného předmětu mezi zdroj záření (RTG 

nebo gama záření) a stínítko, na které dopadá záření prošlé předmětem. Tím vznikne obraz 

na stínítku (radiografický film) a na něm jsou zachyceny vnitřní struktury prozařovaného 

předmětu včetně případných necelistvostí. Radiografie je objemová metoda NDT, protože 

umožňuje odhalit anomálie nebo vady v celém objemu objektu, aniž by došlo k jeho 

poškození.  

Výhodou metody je použitelnost pro většinu materiálů nezávisle na jejich tvaru                

a povrchu. Mezi nevýhody této metody patří nebezpečné radiační prostředí a vysoké 

nároky na zkušenost pracovníků při vyhodnocování vad. [5] 
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ZDROJE IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ: 

Při volbě druhu záření záleží na materiálu zkoušeného objektu a jeho tloušťce, využívá se: 

 rentgenové záření – je nejstarší používaný typ záření, dá se kontrolovat ocel do 

tloušťky stěny 75 mm, ostatní kovy do tloušťky stěny, která je rovna 75 mm            

u oceli. Zdrojem záření je rentgenka. Rozsah použité energie pro defektoskopii je 

5-420 kV, 

 gama záření – zdroje záření jsou připravovány uměle, záření vzniká rozpadem 

radioaktivních izotopů (radioaktivní rozpad), 

Gama záření jsem použil ve své praktické části. Jedná se o zdroj ze Selenu – označení 

Se 75 – maximální tloušťka oceli pro prozáření je 40 mm, poločas rozpadu 120 dnů            

a konstanta dávkovaného příkonu 0,055/0,203.  

Komponenty zařízení gama zářiče: 

o zdroj záření – musí být uzavřen v těsném stínícím pouzdru, 

o držák zdroje – jeho úkolem je nést zdroj a na opačném konci dálkové 

ovládání, 

o provozní kontejner – jako stínící materiál se používá wolfram, selen je 

zařazen do třídy P (portable-přenosné), 

o dálkové ovládání – slouží k uvedení zdroje záření z kontejneru                   

do požadované polohy, obsahuje kabel, kabelové vedení a kabelový pohon, 

o spojovací vedení – ohebné gumové hadice, jsou vyztužené ocelovým 

drátem, 

o příslušenství – krycí desky, kolimátory, středící nástroje. 

 urychlovače částic – používají se pro prozařování až do 300 mm tloušťky stěny 

v oceli, zařízení LINAC (zařízení s urychlovači elektronů). 
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VLASTNOSTI FILMŮ A ZESILOVACÍCH FÓLII 

Radiografický film je ve své podstatě nosič emulze, která je citlivá na ionizující záření. 

Emulzi tvoří zrna stříbra, která když zasáhne záření tak zcitliví a při zpracování filmu se 

přemění na převážně zčernalé body (oxidace stříbra). Účelem filmu, který se skládá ze 

sedmi vrstev, je tedy nést a chránit vrstvu emulze, která je citlivá na světlo a RTG a gama 

záření.  

Zesilovací fólie zvyšují účinnost fotografického procesu – vyvolání filmu. Umísťují se 

po obou stranách filmu: 

 vpředu – zvyšují fólie účinnost a vlastní neostrost, 

 zezadu – snižují účinek zpětného rozptýleného záření, které vytvářejí předměty 

v okolí. 

Fólie můžou být fluorescenční (jsou na bázi solí nebo vzácných zemin), olověné nebo 

ocelové a fluorometalické (kombinace obou). 

FOTOGRAFICKÝ PROCES  

K získání snímku je nutné zpracování filmu ve speciální místnosti s neaktivním 

světlem a v různých lázních. Složení lázní: 

 vývojka – kapalina, která vytváří zčernání oblastí zasažených zářením, po uplynutí 

doby vyvolávání následuje přerušovací lázeň (vodný roztok kyseliny octové)         

a zastaví se působení vývojky, 

 ustalovač – film se ponoří do ustalovací kapaliny, která rozpustí zbytkové stříbrné 

soli a vytvrdí vrstvu želatiny (zabrání uvolnění emulze), 

 závěrečná lázeň – promytí filmu vodou a sušení. 

MĚRKY JAKOSTI OBRAZU (IQI) 

Měrka je tělísko s řadou prvků se vzrůstající tloušťkou. Měrka poskytuje měřítko 

jakosti obrazu. Existují různé typy měrek např. měrka drátkového typu, typ s otvory               

a další. [8,14] 
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3.6 Ultrazvukové zkoušení – UT (Ultrasonic testing) 
 

Tato metoda slouží ke zjišťování vnitřních vad ve výrobku, a to i poměrně hluboce 

uložených. Má tedy největší dosah ze všech metod NDT. Výhodou je možnost testování 

většiny materiálů, minimální příprava zkoušeného materiálu a okamžitě vidíme výsledky 

zkoušky. U nalezené vady zjistíme navíc i její polohu a velikost. Mezi nevýhody patří 

nutnost zajištění hladkého povrchu pro umístění sondy, citlivost metody závisí na orientaci 

vady vůči ultrazvukové vlně a také požadavek na velké zkušenosti obsluhy pro nastavení 

přístroje a vyhodnocení výsledků.  [12] 

 Principem ultrazvuku je kmitavý pohyb částic prostředí kolem jejich rovnovážných 

poloh, jejichž frekvence (kmitočet) je vyšší než 20 kHz. Kmitočtová hranice slyšitelnosti 

zvuku leží v rozmezí od 16 Hz do 20 kHz. Pod kmitočtovou hranicí 16 Hz se jedná o 

infrazvuk. Pro účely nedestruktivního zkoušení se využívá ultrazvuk ve frekvenčním 

rozsahu od 100 kHz do 50 MHz. Tato zkouška je tedy založena na principu odrazu vlnění 

na rozhraní dvou prostředí, která mají odlišné vlastnosti při šíření tohoto vlnění. 

Mechanické vlnění (tj. střídavé stlačování a rozpínání se) se šíří celým prostředím určitou 

rychlostí, závislou především na druhu prostředí a na frekvenci vlnění. Tato metoda je tedy 

založena na principu šíření akustického vlnění zkoušeným předmětem, a na reakci na 

změny ve zkoušeném předmětu a následnou registraci. [12,13] 

DRUHY ULTRAZVUKOVÝCH VLN 

V pevných látkách se mohou ultrazvukové vlny šířit ve čtyřech základních režimech:  

 podélné UZ vlny (longitudinální, značí se cL): částice kmitají ve směru šíření vlny, 

mohou se šířit pevným, kapalným i plynným prostředím, jsou nejrychlejší, 

 příčné UZ vlny (transverzální, značí se cT): částice kmitají prostředím kolmo na 

směr šíření vlny a šíří se pouze v prostředí tuhém, hodnota je vždy menší než 

rychlost podélné vlny, 

 povrchové UZ vlny (Rayleighovy, značí se cR): tyto vlny se šíří na povrchu a těsně 

pod ním, částice kmitají po eliptické dráze, hodnota je 0,8 – 0,9krát mešní než 

rychlost podélné vlny, 

 deskové UZ vlny (Lambovy): rozlišují se symetrické (dilatační) a nesymetrické 

(ohybové) vlny. 
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Jako zdroj, kterým je do zkoušeného materiálu vysíláno ultrazvukové vlnění, se 

používají ultrazvukové sondy. Jedná se o elektroakustické zařízení obsahující jeden nebo 

více měničů, které transformují elektrickou energii na energii mechanickou 

(ultrazvukovou) a naopak (vysílací sonda/přijímací sonda).  Pro účely defektoskopie jsou 

nejčastěji používány sondy s piezoelektrickým měničem a v některých případech také 

sondy s magnetostrikčním měničem. 

DRUHY ULTRAZVUKOVÝCH SOND: 

Rozlišují se sondy širokopásmové (mají velký stupeň tlumení – tzn. mají horší 

citlivost, ale dobrou hloubkovou rozlišovací schopnost) a úzkopásmové (mají menší stupeň 

tlumení – tzn. lepší citlivost, ale horší rozlišovací schopnost). Podle konstrukčního 

provedení se rozlišují tři základní typy sond:  

 přímé – vysílají ultrazvukové (obvykle podélné) vlny kolmo k povrchu zkoušeného 

materiálu, jsou vhodné na zkoušení předmětů s dostatečně rovným povrchem pro 

umístění sondy a s vadami rovnoběžnými vzhledem k povrchu, 

 úhlové – vysílají příčné ultrazvukové vlny do zkoušeného materiálu pod určitým 

úhlem, obsahují lomový klín. Vyrábějí se s úhly lomu 35˚, 45˚, 60˚ a 70˚. Používají 

se především na zkoušení svarových spojů, 

Přímé i úhlové sondy mohou být konstruovány buď jako jednoměničové nebo dvojité. 

Společnou nevýhodou obou typů sond je, že mají značné tzv. mrtvé pásmo. To je 

vzdálenost od sondy, ve které nelze zjistit výskyt vady.  

 dvojité – jsou tvořeny dvěma akusticky oddělenými měniči uloženými v jednom 

tělese. Jeden měnič slouží jako vysílač a druhý jako přijímač ultrazvukových vln. 

Výhodou dvojitých sond je, že mají teoreticky nulové mrtvé pásmo. Používají se 

na zjišťování vad nacházejících se blízko pod povrchem zkoušeného materiálu a na 

měření tloušťky materiálu.  

Kromě výše uvedených základních typů sond existují ještě i speciální typy sond. Mezi 

ně patří např. fokusující sondy, sondy s proměnlivým úhlem, odvalovací sondy, skupinové 

sondy aj.   
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 METODY ULTRAZVUKOVÉ DEFEKTOSKOPIE: 

Můžeme rozdělit na dvě základní metody: 

 průchodová metoda – pracuje se se dvěma sondami (vysílací – přijímací), které 

jsou umístěné na protilehlých stranách zkoušeného objektu a měří se hodnoty 

ultrazvukové energie, která prochází zkoušeným objektem. Vyskytne-li se 

v měřeném materiálu vada, vzniká za ní stín a do přijímací sondy se vrací menší 

hodnota energie. Výskyt vady se tedy zjišťuje porovnáním hodnot energie. Její 

výhodou je, to, že ultrazvuk prochází pouze poloviční dráhu a tím se tedy méně 

zeslabuje. Metoda se proto používá převážně pro kontrolu těžce prozvučitelných 

materiálů (např. pryž) a pro kontrolu materiálů o menší tloušťce (tenké plechy, 

plátované materiály apod.). Nevýhodou je použitelnost pouze na kontroly 

materiálu, které mají vhodné protilehlé povrchy a také omezená použitelnost pro 

větší hloubky, 

 odrazová metoda – pracuje na principu odrazu ultrazvukových impulsů (tzv. 

echo), které způsobují vady materiálu. Vysílací sonda může být zároveň i přijímací 

(provoz jednosondový), nebo vysílací sonda posílá impulsy do samostatné 

přijímací sondy (provoz dvousondový). Velikost vady se určuje z amplitudy echa. 

Výhodou metody je značná citlivost a poměrně přesné určení místa vady ve 

zkoušeném materiálu. Také je výhodou, že pro provedení zkoušky stačí přístupnost 

pouze z jedné strany zkoušeného předmětu. Metoda je vhodná pro zkoušení 

materiálů o tloušťce více jak 10 mm a k měření do hloubky.  [7] 
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4 Návrh a realizace experimentu 
 

4.1 Specifikace testované rámové konstrukce 

 

Studentský tým konstruktérů zvolil typ rámu formule jako prostorový rám z ocelových 

trubek. Ten je tvořen trubkovým profilem o různých průměrech a tloušťkách stěny. Tyto 

trubky jsou namáhány jen tlakem a tahem. Tvar rámu by měl co nejvíce odpovídat profilu 

karoserie. Rám se skládá ze tří částí, které na sebe navazují následovně: 

 přední část – uchycení zavěšení předních kol, 

 střední část – tvarována pro potřeby jezdce, 

 zadní část – uchycení zavěšení zadních kol a umístění motoru. 

 

Obrázek 10: Prostorový rám z ocelových trubek [23] 

Pro konstrukci rámu byly vybrány ocelové trubky bezešvé přesné o průměrech              

a tloušťkách stěny: 

 E235 + N; Ø25x2,5 mm 

 E355 + N; Ø25x2 mm 

 ČSN 15130.1; Ø25x1,5 mm 

Materiálové listy – příloha č. 2 
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Trubky jsou vyrobeny z materiálu dle technicko dodacího předpisu ČSN EN 10305-1 

→ Ocelové trubky pro přesné použití – Technické dodací podmínky – Část 1: Bezešvé 

trubky tažené za studena a ČSN 42 0260 → Trubky bezešvé přesné z ocelí tříd 10 až 16 

tvářené za studena – Technické dodací předpisy. Po konečném tažení za studena jsou 

trubky normalizačně žíhány v ochranné atmosféře.  

Tabulka 4: Vlastnosti použitých trubek 

Označení oceli Mechanické vlastnosti 

Značka oceli 
Číselné 

označení oceli 

Mez pevnosti v 

kluzu 

Mez pevnosti v 

tahu 
Tažnost A 

ReH Rm A5 

[MPa] [MPa] [%] 

E235 1.0308 435 475 36 

E355 1.0580 379 537 32,1 

ČSN 15130.1 1.7218 513 813 26,2 

 

Trubky v rámci zajištění vysoké úrovně kvality, procházejí destruktivními                    

a nedestruktivními zkouškami. Trubky musejí mít vnější i vnitřní povrch hladký.  

 Povinné zkoušky:  

 chemický rozbor, 

 zkouška tahem, 

 kontrola rozměrů, 

 vizuální kontrola. 

Volitelné zkoušky: 

 zkouška smáčknutím nebo rozšiřováním, 

 měření drsnost, 

 NDT ke zjišťování podélných indikací, 

 NDT pro ověření těsnosti. 
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Tabulka 5: Zkoušky jakosti trubek při výrobě 

Značka oceli Povinné zkoušky 

Volitelné zkoušky 

Zkouška smáčknutím 
NDT k zjištění 

podélných indikací 

E235 Ano Ano Ne 

E355 Ano Ne Ano 

ČSN 15130.1 Ano Ne Ano 

 

Z důvodu složitosti konstrukce rámu a výběru materiálu se jeví jako nejlepší volba pro 

svařování metoda TIG.  

Metoda TIG (Tungsten Inert Gas) je svařování pomocí wolframové elektrody               

v ochranné atmosféře inertního plynu. Číselné označení metody podle ČSN EN 

ISO 4063 je 141. 

Při této svařovací metodě hoří elektrický oblouk mezi netavící se elektrodou                 

a základním svařovaným materiálem. Elektroda se nemá odtavovat, proto musí být 

vyrobena z materiálu, který odolává velmi vysokým teplotám. Wolframová elektroda je 

pomocí kleštiny upnuta v hlavici TIG hořáku. Pomocí kleštiny je do elektrody přenášen 

svařovací proud. Hořák je dále opatřen hubicí, kterou ven proudí plyn vytvářející v místě 

svařování ochrannou atmosféru. Ochranná atmosféra chrání tavnou lázeň před přístupem 

vzduchu a usnadňuje zapalování oblouku. Při ručním svařování TIG drží drát svářeč ve 

druhé ruce a přidává jej do lázně po kapkách dle potřeby.  [24] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11: Princip svařování TIG [24] 
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Výhody TIG svařování: 

 výborná kontrola nad svarovou lázní – svářeč může ovlivňovat svarovou lázeň, 

díky tomu, že nedochází k neustálému přísunu přídavného materiálu do lázně, 

 svařování je možné bez přídavného materiálu – nedochází k zavlečení jiných prvků 

do svarového kovu, lze použít např. odstřižek nebo úlomek ze základního 

materiálu, 

 vysoká teplota oblouku – lze roztavit i vysokolegovanou ocel, teplotní pole je velmi 

úzké, a proto nedochází k tepelnému ovlivnění základního materiálu, 

 ochrana svarové lázně před škodlivými účinky vzduchu, 

 příznivé tvarování housenky na povrchu i v kořeni, 

 možnost svařování i velice tenkých materiálů. 

Nevýhody TIG svařování: 

 vysoká technická náročnost na svařovací zařízení, 

 malá produktivita – ruční svařování je pomalé. 

Kde je vhodné použít TIG svařování? 

 náročné kořenové vrstvy potrubí produktovodů. Další vrstvy se obvykle pokládají 

produktivnější metodou, 

 trubky kotlů v energetice, 

 tvarově složité konstrukce, zejména z trubek z hliníkových materiálů a nerez         

ocelí – rámy kol a motorek, rehabilitační pomůcky, ochranné rámy off-road 

automobilů, zábradlí, žebříky a kovový nábytek s vysokým požadavkem na 

dekorativnost, 

 svařování speciálních materiálů a heterogenních spojů: vysokolegované                  

a nástrojové oceli, oceli pro energetiku, hliníkové materiály, titan, měď a bronzy, 

hořčík apod., 

 svařování velmi tenkých materiálů. [24] 
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Poté co jsem se důkladně obeznámil s konstrukcí rámu, materiálem použitých trubek              

a způsobem svařování, jsem se rozhodl na základě teoretického rozboru jednotlivých 

metod zkoušení, následovně: 

 VT – ANO, protože je to základní zkouška, která se používá vždy před ostatními 

zkouškami. 

 MT – ANO, protože je materiál rámu feromagnetický, je tato zkouška nejvíce 

vhodná k zjištění povrchových a podpovrchových indikací. Pokud se ve svaru 

objeví nějaká vada, očekávám, že ji tato metoda dokonale nalezne. 

 PT – ANO, protože stejně jako MT může objevit povrchové a podpovrchové 

indikace. Volím ji jako doplňkovou metodu, protože od ní očekávám, že ve špatně 

přístupných místech, dokáže zobrazit i jiné indikace díky své vzlínavosti. 

 RT – ANO, protože může odhalit objemové indikace, které mohou ovlivnit 

životnost rámu. Pro realizaci RT zkoušky budu muset zajistit dostatečný časový 

prostor z toho důvodu, že při zkoušce se používá zdroj ionizujícího záření, který je 

nebezpečný. 

 UT – NE, protože technicky není možné na tenkostěnných trubkách provést 

kontrolu svaru. Ovšem tyto trubky již byly zkoušeny při výrobě na podélné 

indikace, imerzním zkoušením na ultrazvukové lince.  

 ET – NE, protože konstrukce rámu neumožňuje využití této metody. Metoda je 

vhodná pro indikaci povrchových a podpovrchových vad, stejně jako metody MT    

a PT. Takže bych odhalil indikace, které už jsem našel předchozími metodami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

4.2 Praktická aplikace zvolených metod NDT 

 

4.2.1 Vizuální zkoušení 

 

Vizuální zkouška je metoda první volby pro svou jednoduchost, rychlost a finanční 

nenáročnost. Celkově jsem kontroloval 52 svarových spojů. Použil jsem VT přímou 

s použitím zrcátka (nutné pro dodržení pozorovacího úhlu a vzdálenosti) a speciálních 

měrek pro kontrolu svaru. 

Vizuální kontrolu svarů jsem provedl podle normy ČSN EN ISO 17637 → 

Nedestruktivní zkoušení svarů – Vizuální kontrola tavných svarů.  

Ke zkoušce byly použity: 

- Luxmetr 

- Svarové měrky 

- Zrcátko 

- Lupa 

- Posuvné měřidlo 

Postup zkoušky:  

 Kontrola intenzity okolního osvětlení 

 

Ke kontrole jsem použil luxmetr LX – 101. Naměřená hodnota byla 650 lx, osvětlení 

v místnosti vytvářelo vhodné podmínky pro VT. 

 Pozorování 

Pozorovací vzdálenost byla 400–500 mm, minimální pozorovací úhel byl 30°. Ke 

kontrole celého svaru jsem použil zrcátko, aby byly zajištěny po celou dobu správné 

pozorovací podmínky.  

 Kontrola svarů 

K měření indikací a převýšení svarů jsem použil víceúčelovou měrku. 
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Obrázek 12: Vizuální kontrola svaru 

 

Obrázek 13: Měření převýšení svaru pomocí víceúčelové měrky 
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Obrázek 14: Kontrola zadní strany svaru pomocí zrcátka 

Pro vyhodnocení VT jsem se řídil normou ČSN EN ISO 5817 → Svařování – Svarové 

spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (kromě 

elektronového a laserového svařování) – Určování stupňů kvality. 

Hodnocení: 

Všechny svary na rámu splňují podmínky dané normou. Svary jsou provedeny velmi 

precizně. Jako další metodu kontroly jsem zvolil magnetickou metodu v rozsahu 100 %. 

4.2.2 Magnetické zkoušení 

Pomocí této metody jsem hledal povrchové a podpovrchové vady. Použil jsem metodu 

podélné magnetizace pomocí ručního elektromagnetického jha. Kontrolu jsem provedl na 

100 % svarů v různých směrech. 

Opět jsem se řídil dle normy ČSN EN ISO 17638 → Nedestruktivní zkoušení svarů – 

Zkoušení magnetickou metodou práškovou. 

Ke zkoušce byly použity: 

- Elektromagnetické jho : Tiede Magnaflux Y – 1 

- Fluorescenční sprej : PFINDER FLUXO 150 

- UV lampa   : GKN – 11 

- Luxmetr   : LX – 101 

- Bertholdova měrka 
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Postup zkoušky:  

 Kontrola  

Ke kontrole okolního osvětlení jsem použil luxmetr LX – 101. Naměřená hodnota byla 

20 lx, osvětlení v místnosti vytvářelo vhodné podmínky pro MT, v místnosti bylo 21°C. 

Dále jsem provedl kontrolu ručního jha pomocí zkušební ocelové desky z materiálu C22 o 

váze 4,5kg, kterou musí jho udržet. Abych byl schopen určit dostatečnou magnetizaci, 

směr magnetického pole a jakost suspenze, použil jsem Bertholdovu měrku a k vyvolání 

fluorescence magnetického prášku UV lampu s intenzitou UV světla 1000W/cm2. 

 Magnetování a pozorování 

Jho jsem přiložil kolmo k svaru po dobu 5 sekund při současném nanášení 

fluorescenční suspenze ve spreji. Následně jsem vyvolal fluorescenci pomocí UV lampy     

a hledal indikace. 

 Čištění 

Po vyhodnocení indikací jsem svary očistil odmašťovačem (PFINDER 895), abych 

mohl přistoupit k další metodě zkoušení. 

Obrázek 15: Bertholdova měrka [25] 
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Obrázek 16: Magnetování pomocí ručního jha a současně nanášení fluorescenčního spreje 

Obrázek 17: Kontrola svaru pomocí UV světla 

Pro vyhodnocení MT jsem se řídil normou ČSN EN ISO 23278 → Nedestruktivní 

zkoušení svarů – Zkoušení svarů magnetickou metodou práškovou – Stupně přípustnosti 

Hodnocení: 

Při kontrole jsem hledal hlavně vady v napojení, trhliny a studené spoje, které by byly 

viditelné díky vlastnostem suspenze a nasvícení UV lampou. Na svarech jsem nenašel 

žádné indikace. Proto jsem zvolil jako další zkoušku penetrační metodu v rozsahu 100 %. 
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4.2.3 Penetrační zkoušení 

Penetrační zkoušku jsem zvolil k zjištění povrchových a na povrch otevřených 

indikací. Pro použitý materiál rámu se běžně aplikuje metoda magnetická, ale z důvodu 

některých špatně přístupných míst na svarech je vhodné magnetickou metodu doplnit  

i metodou penetrační pro zajištění dokonalé kontroly. Zkouška je citlivější na okrouhlé 

indikace např. pórovitost a odhalí více indikací u složitých svarů. 

Ke zkoušce byly použity: 

- Penetrant : PFINDER 860 

- Čistič : PFINDER 895 

- Vývojka : PFINDER 870 

Zkoušku jsem provedl dle normy ČSN EN ISO 3452 – 1 → Nedestruktivní zkoušení – 

Kapilární zkouška – Část 1: Obecné zásady 

Postup zkoušky:  

 Kontrola  

Zkoušku jsem provedl při okolní teplotě 21 °C a osvětlení 650 lx kontrolu osvětlení 

jsem prováděl pomocí luxmetru LX – 101 (s platnou kalibrací). Poté jsem zkontroloval 

povrch svaru, jestli jej není potřeba očistit od hrubých nečistot. 

 Penetrace 

Pomocí odmašťovače PFINDER 895 jsem povrch svaru očistil od jemných nečistot     

a mastnoty, která by mohla negativně ovlivnit nanesení penetrantu. Ten jsem aplikoval 

pomocí jemného štětečku nejen na povrch samotného svaru, ale i na tepelně ovlivněnou 

oblast. Doba prolínaní penetrantu byla 10 minut. Po uplynutí této doby jsem hadříkem 

penetrant otřel a dočistil odmašťovačem.  

 Vyvolávání 

K vyvolání indikací jsem použil sprej PFINDER 870, který jsem v rovnoměrné vrstvě 

aplikoval na pozorovanou oblast. Vyvolávací doba byla 2–20 minut, zároveň tato doba 

slouží i k sledování, zda se neobjeví indikace. 

 Čištění 

K definitivnímu čištění svaru jsem použil opět odmašťovač (PFINDER 895). 
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Obrázek 18: Očištěný svar od jemných nečistot 

Obrázek 19: Nanesený penetrant 
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Obrázek 20: Otřený penetrant 

 Obrázek 21: Úplné očištění svaru od penetrantu 
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Obrázek 22: Nanesená vývojka na svar 

Pro vyhodnocení PT jsem se řídil normou ČSN EN ISO 23277 → Nedestruktivní 

zkoušení svarů – Zkoušení svarů kapilární metodou – Stupně přípustnosti 

Tabulka 6: Stupně přípustnosti svarů [11] 

 Rozměry v milimetrech 

Typy indikací Stupeň přípustnosti a) 

 1 2 3 

Lineární indikace / = délka indikace l≤2 l≤4 l≤8 

Nelineární indikace d = rozměr hlavní osy d≤4 d≤6 d≤8 
a) Stupeň přípustnosti 2 a 3 mohou být doplněny znakem „X“ což znamená, že všechny zjištěné lineární 

indikace musí být hodnoceny podle stupně 1. Avšak pravděpodobnost zjištění menších indikací, než jsou 

uvedené v tabulce pro původní stupně přípustnosti, může být nízká. 

  

Hodnocení: 

Od této metody jsem očekával, jestli neobjevím případné indikace, které se pomocí 

magnetické metody nezobrazily. Jedná se hlavně o okrouhlé indikace a vady v napojení ve 

špatně přístupných místech. Při zkoušení se žádné indikace neobjevily. Z důvodu 

vyhovujících výsledků u všech předchozích zkoušek, jsem navrhl poslední v pořadí 

radiografickou zkoušku pouze u náhodně vybraných svarů. 
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4.2.4 Radiografické zkoušení 

 

Radiografická zkouška je vhodná pro zjištění objemových vad. Protože během 

předchozích zkoušek jsem nenašel žádnou vadu, rozhodl jsem se zkontrolovat pouze čtyři 

náhodně vybrané svary. Ke kontrole jsem použil zdroj ionizujícího záření Selen 75.  

Při samotné zkoušce jsem musel vymezit kontrolované pásmo, kde se mohou 

pohybovat pouze pracovníci kategorie A s osobním dozimetrem podle Atomového zákona 

č. 263/2016 Sb.  

Protože zkouška probíhala za plného provozu učeben, které nebylo možné uzavřít, 

použil jsem na odstínění záření kolimátor. Kolimátor je zařízení z ochuzeného uranu (nebo 

wolframu), které směřuje paprsek záření na zkoušené místo a minimalizuje záření do okolí. 

Velikost kontrolovaného pásma se určuje nepřekročením radiační dávky 6mSv/rok. To 

jsem měřil po celou dobu zkoušky přístrojem FAG FH – 40 F2 díky tomu, že jsem použil 

kolimátor, bylo kontrolované pásmo vymezeno pouze na dílnu Formula Student. [16] 

Ke zkoušce byly použity: 

- Film AGFA D5 

- Měřič záření 

- Zářič Se 75 

- Kolimátor 

- Negatoskop 

- Denzitometr 

- Příslušenství (písmena, měrky) 

Zkoušku jsem provedl dle normy ČSN EN ISO 17636 – 1 → Nedestruktivní zkoušení 

– Nedestruktivní zkoušení svarů - Radiografické zkoušení - Část 1: Metody rentgenového  

a gama záření využívající film 

Postup zkoušky:  

 Příprava  

Jak je popsáno výše, pro zkoušku jsem vymezil kontrolované pásmo v dílně Formula 

Student, tím že jsem označil a zajistil vstupní dveře do dílny. Dveře byly označeny 

tabulkou Zákaz vstupu – RTG záření. Dále jsem si nachystal olověná písmena pro 

označení filmu, drátkovou měrku pro zjištění kvality expozice a upevňovací svěrky. 
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 Expozice 

Expoziční uspořádání jsem zvolil dle normy kolmo na film s prozařováním přes dvě 

stěny, obrazem obou stěn pro hodnocení obou stěn. Pro prozáření jsem nezvolil rentgenku, 

protože z technických důvodu ji nelze umístit kolmo na film. Proto jsem použil zářič Se 

75, který je vhodný pro tloušťky trubek. Podle normy jsem zvolil filmový systém AGFA 

D5 označený v normě jako C4 s přední a zadní olověnou zesilovací fólií o tloušťce 0,2mm. 

Pro minimalizaci záření do okolí a pro správné směřování paprsku jsem použil kolimátor. 

Ke kontrole zpětného záření jsem na zadní stranu radiogramu umístil olověné písmeno B, 

které se na radiogramu nesmí objevit. 

Norma dále požaduje minimální zčernání (optickou hustotu) a maximální hodnotu 

závoje radiogramu. Pro třídu zkoušení B je minimální hodnota zčernání D = 2,3                 

a maximální hodnota závoje D ≤ 0,3. Hodnota závoje se určuje zpracováním 

neexponovaného filmu a následným měřením zčernání denzitometrem. 

 Určení vzdálenosti zdroj – objekt 

Nyní jsem si musel určit minimální vzdálenost mezi zdrojem a objektem. V praxi se 

běžně pro určení vzdálenosti používá nomogram dle normy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 23: Nomogram pro určení minimální vzdálenosti zdroj – objekt [17] 
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Do nomogramu jsem dosadil velikost ohniska d=2 mm a vzdálenost objekt – film         

b = 25 mm, kdy hodnota b je určena vnějším průměrem trubky. Propojením těchto dvou 

bodů, jsem určil průsečíkem na prostřední stupnici minimální vzdálenost fmin pro techniku 

třídy B. Vzdálenost si můžeme i vypočítat podle vzorce: 

𝑓𝑚𝑖𝑛 = 15 ∙ 𝑏
2
3 ∙ 𝑑 

fmin – minimální vzdálenost zdroj – objekt [mm] 

b – vzdálenost objekt – film [mm] 

d – velikost ohniska [mm] 

𝑓𝑚𝑖𝑛 = 15 ∙ 25
2
3 ∙ 2 

𝒇𝒎𝒊𝒏 = 𝟐𝟓𝟔, 𝟓 𝒎𝒎 

Běžně se používá pouze nomogram, protože je praktičtější a hodnoty lze odečíst rychle 

a s dostačující přesností. Rozdíl mezi hodnotou získanou nomogramem a výpočtem je pro 

praxi zanedbatelný. 

Podmínka pro vzdálenost zdroj – objekt pro třídu B platí dle normy: 

      
𝑓

𝑑
≥ 15 ∙ 𝑏

2
3 

f – skutečná vzdálenost zdroj – objekt [mm] 

b – vzdálenost objekt – film [mm] 

d – velikost ohniska [mm] 

      
285

2
≥ 15 ∙ 25

2
3 

   𝟏𝟒𝟐, 𝟓 𝒎𝒎 ≥ 𝟏𝟐𝟖, 𝟑 𝒎𝒎 

Podmínka dle normy je splněna. 

 Výpočet expozičního času  

Při provádění zkoušky je důležité znát vzdálenost mezi zdrojem a filmem, protože na 

základě této vzdálenosti se vypočítává expoziční čas, pro daný radiogram. 

𝑓𝑓𝑑 = 𝑓 + 𝑏 

ffd – vzdálenost zdroj – film [mm] 

f – skutečná vzdálenost zdroj – objekt [mm] 

b – vzdálenost objekt – film [mm] 

 

𝑓𝑓𝑑 = 285 + 25 

𝒇𝒇𝒅 = 𝟑𝟎𝟎 𝒎𝒎 
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Ke stanovení doby expozice je dále potřeba získat aktuální aktivitu zářiče, filmový 

faktor a údaje z expozičního diagramu jsou uvedeny v příloze č. 3. 

𝑡 =
𝐵

𝐴
∙

𝑓𝑓𝑑𝑛𝑜𝑣á
2

𝑓𝑓𝑑𝑠𝑡𝑎𝑟á
2 ∙

𝐷𝑛𝑜𝑣é

𝐷𝑠𝑡𝑎𝑟é
∙

𝐹𝑛𝑜𝑣é

𝐹𝑠𝑡𝑎𝑟é
 

t – doba expozice [min] 

B – délka expozice z expozičního diagramu [Ci∙min] 

A – aktivita zářiče [Ci] 

ffd – vzdálenost zdroj – film [mm] 

D – optická hustota [-] 

F – filmový faktor [-] 

Pozn.: Index „stará“ se vztahuje na údaje odvozené z expozičního diagramu a index „nová“ 

se vztahuje na žádané expoziční parametry. [17] 

𝑡 =
410

22
∙

3002

10002
∙

3

2
∙

1,4

1,0
 

𝒕 = 𝟑 𝒎𝒊𝒏 𝟓𝟐 𝒔 

Výpočet expozičního času, lze také provést podle kalkulačního pravítka. Je to 

jednoduchý a spolehlivý způsob, pravítka se běžně používají v praxi. Pro výpočet 

expozičního času potřebujeme tyto informace: 

o požadované zčernání, 

o typ filmu, 

o typ použitého zdroje záření včetně jeho aktivity 

o vzdálenost zdroj – film 

o tloušťka prozařovaného předmětu [17] 

Obrázek 24: Kalkulační pravítko pro výpočet expozičního času 
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 Zpracování radiogramu 

Radiogram jsem vyvolal v temné komoře ručním zpracováním. Temná komora je 

vybavená filtrovaným osvětlením (červené světlo), aby se zabránilo dodatečné expozici 

radiogramu. Komora je rozdělena na suchou část a na část mokrou. V suché části se filmy 

vybalují a v mokré části se vyvolávají v jednotlivých lázních: 

Tabulka 7: Shrnutí ručního zpracování radiogramu. 

Proces Účel Výsledek 

Vyvolávání: 

5 minut, 20 °C 

Rozpouštění bromu 

z ionizovaných zrn bromidu 

stříbrného. 

Přeměna latentního obrazu 

na skutečný. 

První přerušovací lázeň 

s vodou: 2 minuty 

Odstranění zbytku 

vyvolávacího roztoku. 

Neznečištění ustalovače 

vývojkou. 

Ustalování: 10 minut 
Odstranění 

neexponovaných zrn AgBr. 

Ukončení vyvolávacího 

procesu, aby nemohlo dojít 

k dalšímu exponování 

radiogramu. 

Konečné praní ve vodě: 

20 minut bez tekoucí vody 

Odstranění ustalovacího 

roztoku. 

Zabránění rozkladu a 

poškození radiogramu při 

uchovávání. 

Sušení: max. 40 °C Odstranění vody. Proces dokončen. 

 

Po vyvolání a sušení se radiogramy prohlížejí pomocí prohlížečky filmů 

– negatoskopu. Negatoskopy musejí vyhovovat požadavkům normy. Musejí mít minimální 

definovanou svítivost a vyzařovat bílé světlo. Dále jsou vybaveny ventilátory pro chlazení, 

protože teplota negatoskopu nesmí přesáhnout 60 °C, aby nedošlo k poškození radiogramu. 

K prohlížení jsem použil negatoskop FV – 2010. Součástí kontroly radiogramu je kontrola 

zčernání pomocí denzitometru HD – 03. 
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Obrázek 25: Připravený zářič v pouzdře 

Obrázek 26: Kolimátor nachystaný směrem k filmu 
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Pro vyhodnocení RT jsem se řídil normou ČSN EN ISO 10675 – 1 → Nedestruktivní 

zkoušení svarů – Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení – Část 1: Ocel, nikl, titan 

a jejich slitiny. 

Tabulka 8: Stupně přípustnosti pro vnitřní indikace [15] 
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Obrázek 27: Svar č. 1, v kroužku je vyznačen technický neprůvar  

Obrázek 28: Svar č. 2, v kroužku je vyznačen technický neprůvar 

Obrázek 29: Svar č. 3, v kroužku je vyznačen technický neprůvar 
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Obrázek 30: Svar č. 4, v kroužku je vyznačen technický neprůvar 

Hodnocení: 

Snímky po vyvolání a sušení jsem prohlížel na negatoskopu. Celkem jsem 

zkontroloval 4 svary, nenašel jsem žádné závažné indikace. Na snímcích se pouze objevily 

technické neprůvary, které jsem předpokládal, ale nejsou to vady, které by měly vliv na 

pevnost svarového spoje. Tyto technické neprůvary se objevují v místech, kde je 

nedostatek místa pro svařovací hlavici. Tyto místa vznikají u trubek, které svírají ostrý 

úhel. Velikost technického neprůvaru je nahrazena objemem svarového spoje. Na 

radiogramech jsem technické neprůvary viditelně označil, ale nezapsal jsem je do 

protokolu o zkoušce, protože to nejsou vady. Na radiogramu se neobjevilo písmeno B, 

které slouží ke kontrole zpětného záření. Hodnotu zčernání jsem zjistil pomocí 

denzitometru. Radiogram odpovídal požadavkům normy a jakost obrazu jsem zjistil 

pomocí drátkové měrky.  
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5 Zhodnocení výsledků NDT zkoušky rámu a závěrečná 

doporučení 
 

V práci jsem provedl popis metod NDT, cílem práce bylo vybrat vhodné metody pro 

posudek svarových spojů rámové konstrukce Formula Student. Celkem jsem provedl čtyři 

NDT zkoušky. Tři ze čtyř zkoušek (VT, MT, PT) byly provedeny na 100 % svarových 

spojů, poslední zkouška (RT) byla provedena na čtyřech náhodně vybraných svarových 

uzlech. Všechny zkoušky byly provedeny před konečnou úpravou povrchu rámu. 

Vizuální zkoušku jsem provedl jako první pro svou rychlost a jednoduchost. Celkem 

jsem zkontroloval 52 svarových spojů za pomocí vizuální metody přímé s použitím zrcátka 

a svarových měrek. Všechny kontrolované svary vyhovovaly podmínkám daných normou. 

Příloha č. 4 – Protokol o vizuální zkoušce 

Magnetickou zkouškou jsem hledal povrchové a podpovrchové vady. Zkoušku jsem 

provedl na všech svarových spojích při použití metody podélné magnetizace pomocí 

ručního elektromagnetického jha. Zaměřil jsem se hlavně na vady v napojení, trhliny          

a studené spoje. Vady by byly viditelné díky vlastnostem suspenze a nasvícení UV 

lampou. Na svarech jsem nenalezl žádné povrchové ani podpovrchové indikace. 

Příloha č. 5 – Protokol o magnetické zkoušce 

Penetrační zkoušku jsem zvolil jako doplňkovou metodu k magnetické zkoušce, 

protože je citlivější na okrouhlé indikace např. pórovitost a odhalí více indikací u složitých 

svarů. Očekával jsem, že zkouška zobrazí indikace v oblasti napojení svaru, ve špatně 

přístupných místech. Ani tentokrát se žádné indikace neobjevily. 

Příloha č. 6 – Protokol o kapilární zkoušce 

Radiografickou zkoušku jsem zvolil pro zjištění objemových vad. Zkontroloval jsem    

4 náhodně vybrané svarové uzly, protože předchozí zkoušky, které jsem provedl na 100 % 

svarových spojů neobjevily žádné indikace. Ke kontrole jsem použil zdroj ionizujícího 

záření Selen 75. Při zkoušce jsem musel vymezit kontrolované pásmo a zajistit, aby do 

něho nikdo nevstupoval po dobu provádění zkoušky. Pro zvýšení bezpečnosti jsem použil 

kolimátor záření, což je zařízení, které směřuje paprsek záření na zkoušené místo                

a minimalizuje záření do okolí. Na kontrolovaných svarech se neobjevily žádné indikace, 

kromě technických neprůvarů, které jsem očekával z důvodu zvolené metody svařování      

a úhlu, který trubky svírají. Tyto neprůvary jsem nezaznamenal do protokolu, protože to 
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nejsou vady. Velikost technického neprůvaru je nahrazena objemem svarového spoje. Na 

radiogramech jsou technické neprůvary viditelně označeny. Jakost obrazu jsem zjistil 

drátkovou měrkou, součástí prohlížení na negatoskopu byla i kontrola hodnoty zčernání 

denzitometrem. 

Příloha č. 7 – Protokol o prozařovací zkoušce 

Výsledky zkoušek dopadly celkově výborně, ani jedna metoda neobjevila žádné 

indikace, které by v budoucnu mohly ovlivnit pevnost konstrukce rámu při zátěži. Firma 

ARMATURY Group a.s. odvedla kvalitní práci, proto doporučuji další spolupráci. 

Pro stavbu trubkového rámu další generace vozu Formula Student navrhuji týmu 

konstruktérů, aby se při zadávání zakázky u firmy ujistili, které zkoušky NDT daná firma 

standardně používá. Pokud nebude součástí zkoušek metoda vizuální a kapilární, aby trvali 

na jejím provedení již během výroby po obrábění úkosů, aby se zamezilo možnému 

zanesení vad do svaru. 

Dále bych rád poskytl tuto práci týmu Formula Student. Myslím si, že základní 

informace o NDT se nehodí pouze pro konstrukci rámu, ale tyto zkoušky by se daly využít 

i pro kontrolu dalších částí vozu. Například na zavěšení se dá použít kapilární zkouška a na 

brzdové kotouče se dá použít kapilární anebo magnetická zkouška. 

Obrázek 31: Vector 03, finální podoba [26] 
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6 Závěr 
 

Cílem této diplomové práce bylo vypracovat rozbor metod NDT a doporučit            

a aplikovat vhodné zkoušky NDT na svarové spoje rámu vozu Formula Student Vector 03. 

Pomocí zkoušek NDT jsem ověřoval kvalitu rámu a hledal případné skryté vady svarových 

spojů, které by mohly ohrozit pevnost konstrukce vozu, především při dynamických 

jízdách při závodu, kdy bude celá konstrukce silně namáhána.   

V úvodní části práce je všeobecný úvod k defektoskopii, včetně historie NDT          

a teoretický rozbor základních metod NDT. Protože je vůz Vector 03 prototyp, nemohl 

jsem zvolit zkoušky destruktivní, které by vedly k jeho zničení, zaměřil jsem se tedy pouze 

na zkoušení nedestruktivní. Jedná se o zkoušení vizuální, kapilární, magnetické, zkoušení 

vířivými proudy, ultrazvukové a radiografické. Každá zkouška je popsána ve vlastní 

kapitole.  

Následuje část věnována specifikaci testované rámové konstrukce a stručný popis 

metody použitého svařování – TIG. Dále pokračuji rozborem vhodnosti použití 

jednotlivých metod zkoušení. Protože neexistuje univerzální metoda NDT, která by 

dokázala odhalit najednou povrchové, podpovrchové i hloubkové vady, bylo nutné použít 

postupně zkoušek více. A sice zkoušku vizuální, kterou jsem začal, zkoušku magnetickou, 

kapilární a jako poslední zkoušku radiografickou. Praktická část je doplněna fotografiemi 

z průběhu zkoušení. V celé práci jsem se řídil platnými normami, jejichž seznam je             

v příloze č.1.   

 Výsledky zkoušek, včetně jejich hodnocení je shrnuto v předešlé kapitole. Zkoušky 

dopadly celkově výborně. Nenašel jsem žádnou vadu. Doporučuji další spolupráci s firmou 

ARMATURY Group a. s. Tato diplomová práce by mohla být použita jako základ pro 

výuku o NDT a jako příloha vozidla při technické přejímce na závodech, nebo jako návod 

k testování budoucích generací formulí s rámem podobného typu. 
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