
7.  PŘÍLOHY 

 

Testové otázky: 

 

1. Endoskop je přístroj pro: 

a) penetrační zkoušku 

b) vizuální zkoušku 

c) zkoušku vířivými proudy 

 

2. Při zkoušení ultrazvukem musí být zkoušený povrch: 

a) feromagnetický 

b) zbaven nečistot, barvu není nutno odstraňovat 

c)  zbaven nečistot a barvy 

 

3. Emulgátory: 

a) jsou vazebním mediem mezi sondou a zkoušeným povrchem při ultrazvukové zkoušce  

b) usnadňují rozptýlení pevných nebo kapalných látek v kapalině 

c) rozdělují se na absolutní a diferenciální 

 

4. Mezi metody ultrazvukové defektoskopie nepatří metoda: 

a) prozařovací metoda 

b) průchodová metoda 

c) odrazová metoda 

 

5. Při rentgenové zkoušce je zjištěná vada zobrazena na: 

a) radiografickém filmu  

b) monitoru rentgenovacího přístroje 



c) přímo na zkoušeném povrchu 

 

6. Mezi konstrukční provedení snímačů pro zkoušku vířivými proudy nepatří: 

a)  diferenciální 

b)  lineární 

c) absolutní 

 

7. Kapilární metodou detekujeme vady: 

a) vnitřní 

b) podpovrchové 

c) povrchové 

 

8. Magnetická prášková metoda je založena na jevu, jenž se nazývá: 

a) magnetická elevace 

b) magnetická indukce 

c) rozptylový magnetický tok 

 

9. Rentgenové záření se šíří 

a) nepřímočaře, rychlostí zvuku 

b) přímočaře, rychlostí zvuku 

c) přímočaře, rychlostí světla  

 

10. Kompozit nelze zkoušet: 

a)  magnetickou práškovou metodou 

b) kapilární metodou 

c) prozařovací metodou 
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11. Penetrant je: 

a)  pevná látka 

b) kapalina 

c) plyn 

 

12. Endoskop, jež konec je ohebný a je ho možno ovládat se nazývá: 

a) fibroskop 

b) boroskop 

c)  kaleidoskop 

 

13. Vnitřní vady (hluboko pod povrchem) ve feromagnetickém materiálu lze detekovat: 

a) metodou vířivých proudů 

b) magnetickou práškovou metodou 

c) prozařovací metodou 

 

14. Velikost zrna radiografického filmu ovlivňuje: 

a) citlivost filmu 

b) rychlost filmu 

c) nemá vliv na vlastnosti filmu 

 

15. Čím je vyšší frekvence ultrazvukových vln: 

a) tím se zvětšují i rozměry vad, které je možno detekovat 

b) tím se zmenšují rozměry vad, které je možno detekovat 

c) tím dochází k nepřesnější detekci vad, proto je výhodnější používat nižší frekvence vln 
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