
 

 



 



  



  



Abstrakt 

Předloţená práce popisuje metody nedestruktivní kontroly ocelových trubek a specifi-

kuje rozsah pouţití a omezení jednotlivých metod. Následně byly analyzovány poţadavky 

norem podle typů vyráběných trubek a jejich jednotlivých jakostních stupňů. Rovněţ jsou 

popsány předepsané způsoby kalibrací nedestruktivních zařízení pro jednotlivé metody a sta-

novování zkušebních parametrů. V závěrečné části bylo provedeno ověření na trubkách 

z běţné produkce v reálných provozních podmínkách. 
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Abstract 

Presented paper describes the non-destructive inspection methods of steel pipes and 

specifies scope of application and limitation of particular methods. Subsequently were ana-

lyzed the norm requirements according to a type of manufactured pipes and their particular 

grades. The requested calibration procedures of non-destructive equipments for each particu-

lar method and a setting of inspection parameters are described as well. In final part was per-

formed a validation on the normal production pipes in realistic production conditions. 
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1. Úvod 

Cílem této bakalářské práce je popsat nedestruktivní metody zkoušení, uvést proč se pro-

vádí a na názorném příkladu ocelové bezešvé trubky popsat průběh zkoušení metodou magne-

tických rozptylových toků na lince Rotomat. 

Zkoušení kvality výrobků patří k jakékoliv průmyslové výrobě. Zaručuje se tak jakost, 

bezproblémové pouţívání, či bezpečnost daného produktu. Zkouší se však nejen nově vyro-

bené části, ale i dlouho pracující součásti, u kterých hrozí defekty způsobené například úna-

vovým porušením. Tím lze předcházet nečekaným haváriím strojů, objektů, můţeme zabránit 

i tragédiím spojenými se ztrátami lidských ţivotů. Při těchto kontrolách se s výhodou pouţí-

vají nedestruktivní metody zkoušení (NDT), které šetří čas i peníze. 

Nedestruktivní metody zkoušení se uţívají při kontrole vysoce namáhaných výrobků (tla-

kové nádoby jaderných reaktorů, části plynových turbín, potrubí, letadel), při kontrole špat-

ných kusů v sériové výrobě, při pravidelných kontrolách důleţitých strojů a zařízení 

v dopravě a energetice - kontrola vzniku trhlin, opotřebení, tloušťky stěn. 

Z toho vyplývá, ţe nedestruktivní kontrola by měla mít nezastupitelnou roli v kontrole a 

řízení jakosti ve všech firmách, kterým záleţí na spolehlivosti výrobků na spokojenosti jejich 

zákazníků. 

Aby tuto úlohu NDT (nedestruktivní zkoušení) mohlo plnit, musí mít k dispozici odborní-

ky, kteří jsou schopni zvládnout tuto sloţitou problematiku. Výchova NDT specialisty je 

dlouhodobý proces a skutečným odborníkem se pracovník stane aţ po získání mnohaleté pra-

xe. 

V bakalářské práci jsou uvedeny základní normativní poţadavky pro nedestruktivní zkouše-

ní ocelových trubek, je zde popsáno metrologické ověřování nedestruktivního zařízení. 

Na vybraném sortimentu trubek jsou stanoveny základní kalibrační parametry včetně návr-

hu provozních parametrů pro NDT linku Rotomat a jsou zde na reálných vzorcích identifiko-

vány vady povrchového charakteru. 
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2. Teoretická část 

 

2.1 Definice nedestruktivního zkoušení 

 

Nedestruktivní metody zkoušení zahrnují metody pouţívané pro zkoušení určitého 

produktu nebo materiálu nebo systému, aniţ by se narušila jejich budoucí pouţitelnost nebo 

ovlivnila schopnost plnit předpokládanou funkci [1]. 

Defektoskopické zkoušky jsou nedestruktivní zkoušky, které zjišťují povrchové a 

vnitřní vady výrobků. V souboru zkoušek materiálu zaujímají významné místo, protoţe po 

zkoušce je moţné výrobek dále pouţívat. Tyto zkoušky se pouţívají v případech, kdy výrobek 

pracuje na exponovaném místě  jako je doprava, jaderná energetika nebo na místech, kde je 

nebezpečí ohroţení lidských ţivotů (horolezecké skoby pro uchycení lan, exponované prvky 

konstrukcí, atd.). Vadami materiálů jsou nejrůznější trhliny, praskliny, dutiny, bubliny, póry, 

staţeniny, vměstky apod., které se vyskytují jednak na povrchu, jednak uvnitř materiálu. 

Kaţdý druh defektoskopické zkoušky je zaloţen na určitém principu a má své výhody, 

kterých je nutno vyuţít. Má ale také ve svém pouţití určitá omezení. Mnohdy je nutné pouţít 

více druhů zkoušek, které upřesní polohu a velikost některých komplikovaných vad. 

Vady se rozdělují na povrchové a vnitřní. Podle toho se pak pouţívají různé metody jejich 

identifikace [2]. 

 

2.2 Základní metody nedestruktivní kontroly ocelových trubek  

 

 Vizuální kontrola 

 Penetrační (kapilární) metoda 

 Magnetická prášková metoda 

 Elektroinduktivní metoda (Metoda magnetických rozptylových toků) 

 Metoda vířivých proudů  

 Ultrazvuková metoda 

 Metoda prozařování 



4 

 

Rozdělení základních metod nedestruktivní kontroly pro identifikaci povrchových nebo 

vnitřních vad popisuje obr. 1. 

 

Obr.1:  Základní metody nedestruktivní kontroly ocelových trubek 

 

2.2.1 Vizuální kontrola 

 

Vizuální kontrola je svým zaměřením nejjednodušší nedestruktivní kontrola, která 

zjišťuje povrchové vady výrobků. 

Vizuální kontrolu, při níţ se přístupný zkoušený povrch prohlíţí přímo (buď pouhým 

okem, nebo pomocí lupy či mikroskopu o malém zvětšení), nazýváme kontrola přímá. 

Vizuální kontrolu prováděnou pomocí různých optických zařízení, počínaje jednoduchými 

endoskopy, přes vláknovou optiku aţ po zařízení s televizním přenosem obrazu, nazýváme 

vizuální kontrola nepřímá. Výhody vizuální kontroly jsou jednoduchost provedení, u přímé 

vizuální kontroly téţ jednoduché vybavení, poměrně vysoká účinnost. Nevýhodou je značná 

subjektivita metody, podmíněná zrakovými i psychickými vlastnostmi pracovníka. 

Vizuální kontrola se pouţívá na zjišťování povrchových necelistvostí (trhlin, koroz-

ních míst, porózity, odkrytých staţenin a ředin atd.) 

Při provádění vizuální kontroly musí být z prohlíţených povrchů odstraněny nečistoty 

a vše, co by zhoršilo moţnost rozlišit případné vady. Prohlíţená část povrchu musí být osvět-

lena denním nebo bílým umělým světlem o intenzitě, která dovoluje přečíst test zrakové rozli-

šitelnosti N 2,5 [3]. 
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2.2.2 Penetrační (kapilární) metoda 

 

Podstatou kapilární metody je pouţití detekční kapaliny o malém povrchovém napětí, 

která vnikne do povrchových vad zkoušeného předmětu po jeho ponoření do kapaliny nebo po 

potření jeho povrchu touto kapalinou. Po odstranění přebytku kapaliny z povrchu tato kapali-

na pak vlivem působení kapilárních sil v trhlině vzlíná. Ke zviditelnění trhliny dojde po po-

tření povrchu speciální vývojkou [2] (obr. 2). 

 

  

Obr.2: Kapilární zkouška: a) povrch před nanesením kapaliny, b) povrch po nanesení indi-

kační kapaliny, c) povrch po otření, d) povrch po nanesení vývojky (převzato z [2]) 

 

Kapilárními metodami se mohou zjišťovat pouze vady, které vyúsťují na povrch tak, 

ţe do nich tato kapalina můţe vniknout. Nelze jimi zjišťovat vnitřní vady materiálů. 

Kapilárními metodami můţeme zkoušet : 

a) kovové materiály (austenitické oceli, barevné, lehké kovy a jejich slitiny 

aj.) 

b) nekovové materiály (plastické hmoty, glazovaná keramika, sklo aj) 

Nelze zkoušet materiály pórovité a materiály, které by se narušovaly kapilárními prostředky 

(např. některé plasty). 

Kapilární metody se nejlépe osvědčují u plošných vad typu trhlin, studených spojů, 

zdvojenin apod. 
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Kapilární metody rozdělujeme z hlediska i druhu vytvořené indikace a způsobu jejího 

hodnocení na: 

a) Metodu barevné indikace - přítomnost necelistvostí se projeví vznikem  

kontrastní barevné indikace (většinou červené na bílém podkladě). Tyto indikace se hod-

notí v denním nebo umělém bílém světle. 

b) Metodu fluorescenční – přítomnost necelistvostí se projeví vznikem indikace, která 

v ultrafialovém záření (tzv. černém světle) světélkuje, většinou ţlutozeleně. 

c) Metodu dvojúčelovou – přítomnost necelistvostí se projeví buď barevnou nebo fluo-

rescenční indikací, podle toho jaký druh osvětlení zvolíme (bílé nebo UV světlo).  

Kapaliny pro kapilární zkoušky – penetranty se skládají ze směsí kapalných ropných pro-

duktů a organických rozpouštědel. Tato směs je intenzivně obarvena na červeno, nebo je v ní 

rozpuštěn luminofor. 

Zkouška kapilárními metodami se skládá z pěti základních pochodů : 

1. příprava povrchu 

2. nanesení detekční kapaliny (penetrace) 

3. odstranění přebytku detekční kapaliny 

4. vyvolání 

5. vyhodnocení výsledků  

 Kapilární metody jsou velmi citlivé na pečlivost provedení jednotlivých pracovních fází 

zkušebního postupu. Selhání kapilárních metod můţe nastat, jestliţe kapilární zkouška násle-

duje bezprostředně po zkoušce magnetickou práškovou metodou. Kdyţ není povrch pečlivě 

očištěn, můţe magnetický prášek, který ulpí na necelistvostech, zabránit vniku penetrantů. [1, 

3].  

 

2.2.3 Magnetická prášková metoda 

 

Magnetická metoda prášková (MPI) je principielně velmi jednoduchá metoda. Zjišťuje 

povrchové necelistvosti, ale můţe zjistit i vady, které leţí těsně pod povrchem, nejsou tedy 

s povrchem přímo spojené. U této metody nejsou kladeny takové nároky na čistotu povrchu 

zkoušeného materiálu. Necelistvosti mohou být při tom vyplněny nemagnetickým materiá-
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lem. Určitým omezením je, ţe metodou práškovou lze zkoušet pouze feromagnetické materiá-

ly [4].  

Zkoušený materiál je zmagnetován, průřezem prochází magnetický tok. Povrchová nece-

listvost (např. trhlina) ve feromagnetickém materiálu představuje objekt s podstatně vyšším 

magnetickým odporem (niţší permeabilitou) neţ má okolní materiál. Vystupující siločáry 

vytvářejí tzv. rozptylový tok vady, v místě výstupu siločar vznikají magnetické póly (obr. 3). 

 

Obr. 3: Vznik rozptylového toku (převzato z [5]) 

 

Naneseme-li na zmagnetovaný předmět jemný feromagnetický prášek, zachytí se pů-

sobením rozptylového toku v oblasti vzniklých magnetických pólů a vykreslí tvar vady. Na 

místech mimo vadu se prášek nezachytí. Vada se takto výrazně zviditelní. Šířka rozptylového 

toku je větší neţ šířka necelistvosti . 

 

Magnetický prášek – složení: 

 čisté ţelezo 

 oxidy ţeleza (červený Fe2O3 nebo černý Fe3O4) 

 

Způsoby magnetizace : 

Rozeznáváme dva hlavní způsoby magnetizace, a to magnetizaci pólovou a magneti-

zaci proudovou. V prvním případě se na koncích, nebo alespoň na části zkoušeného materiálu 

vytvoří magnetické póly. Tímto způsobem zjišťujeme vady příčné, tedy vady kolmé na směr 



8 

 

osy předmětu. U proudové magnetizace v předmětu nevznikají výrazné magnetické póly, ale 

magnetické pole tvoří uzavřené dráhy, jejichţ roviny jsou kolmé ke směru proudu. Proud pro-

téká předmětem ve směru jeho podélné osy, čímţ je vytvořeno magnetické pole příčné a tímto 

způsobem tedy můţeme zjišťovat vady podélné. U tohoto způsobu magnetizace se můţeme 

také setkat s názvem příčné, nebo také cirkulární magnetování. 

V případě, ţe je předmět zmagnetován příčně a zároveň podélně, jedná se magnetizaci 

kombinovanou. Tímto způsobem lze zjistit jak příčné, tak i podélné vady v jedné operaci, coţ 

šetří čas i peníze [1,6]. 

Pólovou magnetizaci můţeme dosáhnout:  

 cívkou (obr. 4) 

 pomocí magnetizačního jha (obr. 5) 

Cirkulární magnetizace vzniká přímým průchodem proudu kontrolovaným tělesem: 

 pomocným vodičem 

 indukcí proudu v kontrolovaném výrobku 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4:  Pólová magnetizace cívkou [1]      Obr. 5: Magnetování magnetizačním jhem [1]    

 

Druhy magnetizace: 

 stejnosměrným proudem – magnetické pole proniká do hloubky a lze zjišťovat i vady 

podpovrchové 
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 střídavým proudem – magnetické pole je sice jen povrchové, ale součást se snadněji 

odmagnetuje 

 

Faktory ovlivňující velikost rozptylového pole 

 Intenzita magnetizace: závisí na velikosti dosaţené magnetické indukce B pod zkou-

šeným povrchem. S tím souvisí poloha pracovního bodu na magnetizační křivce a na 

křivce průběhu permeability. 

 Orientace vady vůči magnetickému toku: Zjistitelný rozptylový tok se vytvoří pouze 

tehdy, je-li směr magnetického pole přibliţně kolmý na vadu. Je-li však vada rovno-

běţná se směrem magnetického toku, magnetický tok není narušen a rozptylový tok 

se nevytvoří. 

 Hloubka vady pod povrchem: Nejvýraznější rozptylový tok vzniká od vad, které sou-

visí přímo s povrchem. Se zvětšující se hloubkou vady pod povrchem se sice zvětšuje 

lokalita indikace rozptylového toku, avšak klesá jeho velikost. 

 Tvar vady: Největší rozptylový tok vzniká u úzké, dlouhé vady, nejmenší u vady při-

bliţně kulové [1] (obr. 6). 

   

                

 

 

 

 

Obr. 6:  Závislost velikosti rozptylového toku na tvaru trhliny (převzato z [1]) 

 

V magnetické práškové metodě se zkušební postupy rozdělují na suché a mokré, podle 

druhu nanášeného detekčního prostředku. Pouţije-li se ke zviditelnění necelistvostí suchý 

magnetický prášek, jedná se o suchý postup. Jestliţe se na zkoušený povrch nanáší magnetic-

ký prášek rozptýlený v nosné kapalině, kterou je buď lehký olej, směs petroleje a oleje, nebo 

voda, jedná se o mokrý nebo téţ polévací postup. 
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Indikace případných necelistvostí materiálu se u této metody hodnotí vizuálně. Pro-

hlídka zkoušeného povrchu se provádí ihned po nanesení detekčního prostředku a magneto-

vání [3]. 

Po ukončené zkoušce magnetickou metodou práškovou zůstává ve zkoušeném výrob-

ku zbytkové (remanentní) magnetické pole. Toto zbytkové pole se musí pro případné další 

technologické operace odstranit [1]. 

 

2.2.4 Metoda elektroinduktivní (Metoda magnetických rozptylových toků) 

 

Princip této metody je velice podobný jako u metody magnetické práškové, avšak de-

formace magnetických siločar není zvýrazněna zmagnetovaným práškem na povrchu objektu, 

ale je zachycena snímačem magnetického pole. 

Metody elektroinduktivní jsou nedestruktivní metody, které k indikaci rozptylového 

magnetického pole nad necelistvostmi vyuţívají snímacích sond.  V nich se působením vněj-

šího magnetického pole indukuje elektrické napětí, které je moţno měřit nebo registrovat. 

Proto mohou být nazývány také metody sond nebo metody elektroinduktivního snímání roz-

ptylových polí.  Snímače rozptylových polí pouţívané v těchto metodách jsou: 

- snímací cívky 

- feromagnetická sonda (Försterova) 

- Hallova sonda 

- magnetodioda 

 

Metody elektroinduktivního snímání rozptylových polí jsou z fyzikálního hlediska vhod-

né pro zjišťování povrchových a těsně pod povrchem materiálu leţících vad, zejména plošné-

ho charakteru (např. trhliny). Zkušební postupy zaloţené na principu těchto metod lze poměr-

ně snadno automatizovat. Proudové impulsy, které vznikají v sondách vlivem rozptylových 

polí mohou být vyuţity pro třídění výrobků (dobré - vadné), pro grafický záznam jakosti vý-

robků, k barevnému označení místa vady na zkoušeném povrchu výrobku apod. [3]. 

Automatizované zkoušení výrobků pomocí rozptylových toků někdy nahrazuje kontrolu 

pomocí vířivých proudů. Jedná se např. o kontrolu feromagnetických trub a tyčí větších roz-

měrů. Při automatizované kontrole se jako indikační prostředek nepouţívá magnetický prášek. 
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K určení defektu slouţí sondy, které zjišťují přítomnost magnetického rozptylového toku nad 

vadou. V současnosti se pouţívají hlavně Hallovy sondy nebo indukční cívky. Pro niţší úrov-

ně rozptylových toků je vhodná feromagnetická sonda, která je však velmi citlivá, reaguje i na 

cizí rušivá pole. 

Při automatizované kontrole je třeba zajistit skenování tak, aby se celý povrch kontrolo-

vaného výrobku dostal do indikačního dosahu sondy. 

 

Kontrola trubek 

 

Kontrola trubek metodou rozptylových toků se aplikuje především u trubek větších prů-

měrů a tloušťky stěn. 

Při zkoušení se pouţívají k vybuzení magnetovacího pole jak střídavé proudy, vhodné pro 

zjišťování vad na vnějším povrchu, tak i stejnosměrné pro zjištění vad na vnějším i vnitřním 

povrchu trubky ( obr. 7). 

 

Obr. 7:  Princip uspořádání snímacího systému u zařízení Rotomat [4] 

 

U tohoto zařízení rotuje snímací hlavice s magnetizačním jhem a Hallovými sondami 

nebo indukčními cívkami.  Zkoušená trubka, která prochází snímačem, koná rovnoměrný do-

předný pohyb. Rotační magnetické jho vytváří příčné magnetické pole vzhledem k ose trubky.  

Budící cívky jha jsou napájeny stejnosměrným proudem a snímače, umístěné v ose kolmé na 

směr magnetického toku z pólových nástavců jha, indikují rozptylové pole od defektů. 

Geometrické uspořádání jha a snímacích sond umoţňuje kontrolu podélných trhlin v trubce. 

Protoţe jsou budící cívky jha napájeny stejnosměrným proudem, prostupuje magnetický tok 

celou stěnou trubky a rozptylové pole se vytváří i od vad na vnitřní stěně trubky. Tvar rozpty-

lového pole obou trhlin se však od sebe liší a také indikovaný signál ze sond má jiné frek-

venční spektrum [1] (obr. 8, 9 ) 
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Kontrolu příčných defektů u trubek umoţňuje jiné uspořádání magnetovacího obvodu.  

Magnetizaci obstarávají dvě průchozí cívky, které jsou napájené stejnosměrným  

 

Kontrolu příčných defektů u trubek zajišťuje jiné uspořádání magnetovacího obvodu. 

Magnetizaci obstarávají dvě průchozí cívky, které jsou napájené stejnosměrným proudem.  

Mezi nimi jsou segmentově uspořádány ve dvou sekcích snímací sondy. Magnetický tok pro-

chází podélně stěnou trubky a rozptylové pole se nejlépe vytvoří nad příčnou trhlinou.  

 

2.2.5 Metoda vířivých proudů 

 

Při průchodu proudu tělesem se v něm indukuje elektromagnetická síla, která způsobu-

je v tělese vířivé proudy. Jejich hustota a rozloţení závisí na fyzikálních vlastnostech a geo-

metrii magnetovaného tělesa. Fyzikální vlastnosti (elektrická vodivost a permeabilita) jsou 

dány především strukturou materiálu a geometrií. Geometrie je dána velikostí zkoušeného 

výrobku a jeho vadami [2]. 

Metoda je zaloţena na tom, ţe se zkoušený objekt, který má určitou elektrickou vodi-

vost, magnetickou permeabilitu a určité rozměry, vystaví působení střídavého magnetického 

pole, které je vytvořeno budící cívkou, napájenou střídavým proudem. V tomto objektu se 

indukují střídavé proudy, které svým magnetickým účinkem působí zpětně na magnetické 

pole původní – budicí. Tato dvě magnetická pole se vektorově skládají ve výsledné pole, které 

bude záviset na elektrické vodivosti a magnetické permeabilitě zkoušeného objektu. V měři-

cím vinutí se tedy indukuje napětí ovlivněné magnetickými a elektrickými parametry kontro-

lovaného objektu. Indukované napětí závisí také na frekvenci budicího proudu [1]. 

Obr. 8: Tvar rozptylového pole nad vadou na 

vnějším a vnitřním povrchu trubky [5]. 

  

ú 

Obr. 9:Zobrazení signálu od vady 

na vnějším a vnitřním povrchu 

trubky [5] 
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Tato metoda je vhodná pro feromagnetické i paramagnetické materiály, mohou jí být 

zjišťovány vady (metody defektoskopické), ale i záměny struktury (metody strukturoskopic-

ké). Metoda umoţňuje úplnou automatizaci kontroly a pouţívá se často jako porovnávací 

s daným etalonem. Je vhodná pro zjišťování povrchových a podpovrchových vad [2]. 

Vyuţití metody vířivých proudů : 

 detekce trhlin, povrchových prasklin, poruch svarů, přeloţek apod. 

 měření tloušťky povlaků 

 kontrola povrchových vrstev (např. oduhličení, nitridace) 

 kontrola záměny materiálu 

 kontrola mechanického napětí 

 měření tvrdosti 

 kontrola strukturního stavu kovů při tepelném zpracování 

Výhodou metody vířivých proudů je relativně levná kontrola, před kontrolou se povrch 

nemusí specielně upravovat, umoţňuje měření při vysokých teplotách.  

Nevýhodou metody je nemoţnost indikace vad hluboko pod povrchem a velká citlivost na 

rozměry součástí [1]. 

 

2.2.6 Ultrazvuková metoda  

 

Celistvost součástí je rovněţ moţno velmi dobře posoudit zvukem. Jasný, čistý a 

dlouho doznívající zvuk součásti bez vady se mění vlivem porušení v nejasný a rychle utlu-

movaný [7]. 

Ultrazvuk je mechanické kmitání hmotného prostředí s frekvencí v rozsahu 0,5-25 

MHz. Velmi dobře se šíří pevnými látkami, takţe identifikuje vady i ve velkých hloubkách 

materiálu. 

Pro identifikaci vady se vyuţívají buď podélné nebo příčné vlny. V homogenním pro-

středí se vlnění šíří přímočaře. Rychlost šíření ultrazvukových vln závisí na teplotě, na druhu 

materiálu a na jeho hustotě. Příčné vlny mají v tuhých látkách přibliţně poloviční rychlost neţ 

vlny podélné. Na rozhraní dvou prostředí se vlnění z části odráţí zpět, z části prochází do 
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druhého prostředí. Při tomto přechodu se mění i směr šíření – vlnění se láme ke kolmici nebo 

od kolmice k povrchu podle toho, zda přechází do prostředí hustšího nebo řidšího. K odrazu a 

lomu dochází, kdyţ má vada větší rozměry, neţ je délka vln. Při velikosti vad menších neţ je 

délka vln se vady nedají zjistit [8].  

Při zjišťování vnitřních vad je nutné, aby ultrazvukové vlny pronikaly celou tloušťkou 

zkoušeného materiálu. Hloubka průniku ultrazvukových vln závisí na jejich frekvenci a je 

různá pro kaţdý materiál. 

Jako zdroj ultrazvuku se pouţívají generátory zaloţené na piezoelektrickém magne-

tostrikčním jevu. Z piezoelektrických a magnetostrikčních materiálů se vyrábějí sondy, 

z kterých se šíří vlnění do zkoušeného materiálu. Pro defektoskopii se vyuţívá převáţně 

piezoelektrického jevu [2]. 

Nepouţívanější technika zkoušení je průchodová a impulsní odrazová metoda (viz obr. 10, 

11). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Metoda odrazová zpravidla uţívá jedinou sondu, která pracuje střídavě jako vysílač a při-

jímač, metoda průchodová uţívá dvě sondy – jednu vysílací a druhou přijímací. 

Při zjišťování vady odrazovou metodou sonda vysílá ultrazvukový signál, který prochází 

vzorkem. V materiálu bez vnitřní vady můţeme na obrazovce pozorovat tzv. vstupní a konco-

vé echo. U materiálu s vadou se na obrazovce objevuje ještě tzv. poruchové echo 3. Nevýho-

dou této metody je, ţe neumoţní určit vadu, která leţí těsně pod povrchem vzorku. K zajištění 

Obr. 10: Schéma průchodové metody 

1,2  Sondy [7] 

Obr. 11: Schéma odrazové metody 

1 – sonda, 2,3,4, - echa [7] 
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průchodu ultrazvukových vln mezi sondou a zkoušeným tělesem je nutno pouţít vhodné pře-

chodové látky (např. olej, voda, vazelína), aby se odstranila přechodová vzduchová vrstvička 

a dosáhlo se tak dokonalé akustické vazby [7]. 

U válcovaných nebo taţených bezešvých trubek se převáţně vyskytují trhliny a přeloţky 

na vnějším a vnitřním povrchu a popř. dvojitosti i nekovové vměstky obvykle ve tvaru řádků 

(obr. 12). Svařované trubky mohou mít i vady ve svarech. Další vadou trubek je zmenšená 

tloušťka stěny, která vznikla buď ve výrobě, nebo v provozu korozními úbytky [9]. 

 

 

        

 

 

 

Pro zkoušení trubek se většinou pouţívají příčné ultrazvukové vlny, které se odráţejí ve 

stěně trubky. Při ručním zkoušení se pouţívají sondy úhlové. Úhel sond se volí podle tloušťky 

stěny. Paprsek vyzařovacího diagramu, kterým lze zjistit trhliny na vnitřním povrchu, by měl 

mít úhel dopadu kolem 60
o
. Potom nedochází k velkým ztrátám akustického tlaku odrazy. 

Kromě toho záleţí na poměru tloušťky stěny d k vnějšímu průměru trubky D. Pokud je d/D  

větší neţ 0,2 – 0,25, příčné vlny spolehlivě neurčí vady, které souvisí s vnitřním povrchem. U 

takových tlustostěnných trub je nutné přejít na vlny podélné. Jinak se vţdy pouţívají vlny 

příčné. U obou typů vln je vhodné, aby úhel vyzařování nebyl menší neţ 45
o
, protoţe jinak 

můţeme očekávat nadměrný počet odrazů. Příčné trhliny na vnějším i vnitřním povrchu tru-

bek se zjišťují příčnými vlnami [8]. 

 

2.2.7 Kontrola prozařováním  

 

Principem zkoušky pronikavým zářením je průchod a absorpce elektromagnetického 

záření hmotou. Detektor intenzity proniklého záření, kterým je fotografický film nebo snímač 

Obr. 12:Typy vad v trubkách (převzato z [9]) 

1- řádkové vměstky, 2- přeloţka, 3- příčná trhlina, 

4- podélná trhlina, 5 - zdvojenina 
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intenzity záření, se umisťuje na opačnou stranu zkoušeného materiálu, neţ je zdroj záření. 

Objemové necelistvosti jako jsou póry, staţeniny, bubliny a podobné defekty absorbují záření 

při průchodu materiálem méně neţ celistvý materiál, a tím se zobrazí jako světlejší body na 

obrazovce nebo tmavší skvrny na fotografickém filmu. Místa, která se nezkouší, jsou chráně-

na olověnými deskami (obr. 13). 

 

Obr. 13: Princip prozařovací metody (převzato z [1]) 

 

Elektromagnetické záření můţe být vyvoláno uměle (rentgenové záření) nebo je přirozené 

(radioaktivní záření). Vlnová délka záření určuje tvrdost záření (prozařitelnost materiálu) [2]. 

V obou případech se vesměs jedná o elektromagnetické záření s velmi krátkou vlnovou 

délkou, které působí aktivně na fotografickou indikační vrstvu. Při průchodu hmotou je toto 

záření pohlcováno tak, ţe materiály specificky těţší pohlcují toto záření účinněji neţ materiá-

ly specificky lehčí. Intenzita prošlého záření také závisí na tloušťce materiálu a vlnové délce 

pouţitého záření. 

Intenzitu prošlého záření zjistíme buď pomocí fotografického záznamu (radiogramu) nebo 

pomocí vizuálních metod. Získaný radiogram musí mít dobrou jakost, tj. ostrost a kontrast, 

aby umoţnil co největší rozlišovací schopnost. 

Pomocí radiografických propařovacích metod můţeme zjistit zejména prostorové vady. 

Méně spolehlivě se dají identifikovat plošné vady, které se dají zjistit pouze při určitém směru 

dopadajícího záření [7]. 

. 
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3. Základní normativní požadavky pro nedestruktivní zkoušení 

ocelových trubek 

3.1 Konstrukční trubky 

 

Jednou ze základních kategorií trubek jsou tzv. hladké trubky (bez úpravy konců) vál-

cované za tepla. Tyto trubky se vyuţívají především ke konstrukčním účelům a tomu rovněţ 

odpovídá náročnost a úroveň poţadavků na nedestruktivní kontrolu. 

U této kategorie trubek se ve většině případů vyţaduje nedestruktivní zkouška, která 

nahrazuje zkoušku vodním tlakem. Při zkoušení těchto trubek se musí postupovat podle nor-

my ČSN EN 10 246 – 1: Automatické elektromagnetické zkoušení – ověření těsnosti. Mu-

sí být pouţity dvě metody zkoušení a splněny následující poţadavky normy. 

Metoda vířivých proudů (průchozí cívka - Defektomat) 

• kalibrace zařízení na kontrolním vzorku s vývrty přes celou tloušťku stěny; 

• musí být provedeny 3 vývrty pootočené o 120  

• průměr kalibračního vývrtu je závislý na průměru zkoušené trubky  

 

Metoda magnetických rozptylových toků (Rotomat) 

• kalibrace zařízení na kontrolním vzorku obsahující podélnou pravoúhlou dráţku na 

vnějším povrchu; 

• Hloubka kalibrační dráţky je 12,5% jmenovité tloušťky stěny [10]. 

 

3.2  Trubky pro hořlavá média 

 

Důleţitým segmentem trubek jsou trubky určené k pozemní přepravě hořlavých médií 

především v systémech pro dopravu plynu, ale s vyloučením pouţití potrubí v průmyslu ropy 

a zemního plynu. 
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Technické dodací podmínky pro tyto bezešvé a svařované ocelové trubky stanovuje 

evropská norma ČSN EN 10 208, díl 1 (trubky s poţadavky třídy A) a díl 2 (trubky 

s poţadavky třídy B) [11]. Normou stanoveny operace NDT a druh zkoušky zobrazuje tab. 1. 

Tab. 1:ČSN EN 10 208 – 2: Ocelové trubky pro hořlavá média 

 

 

3.3 Olejovodné trubky 

 

Ocelové trubky pro potrubní přepravní systémy (označované jako olejovodné trubky) 

se pouţívají zejména v potrubních systémech pro přepravu ropy a zemního plynu. 

Mezinárodní norma API 5L stanovuje poţadavky na výrobu bezešvých a svařovaných 

trubek dvou technických výrobkových úrovní (PSL1 a PSL2) pro pouţití na potrubní pře-

pravní systémy v průmyslu ropy a zemního plynu. Poţadavky normy na metody nedestruktiv-

ního zkoušení u trubek jednotlivých výrobkových úrovní jsou uvedeny v tab. 2 [12].  

 

 

Operace NDT Typ Druh zkoušky 

Bezešvé a svařované trubky 

Zbytkový magnetismus na kon-

cích trubek 
m Max. 30 Gaussů, namátkové zkoušení 

Dvojitosti na koncích trubek o Ultrazvuková zkouška EN 10246-17 

Bezešvé trubky 

Podélné vady m 

Ultrazvuková zkouška EN 10246-7 

Nebo (po dohodě pro T<10mm) zkoušení rozptyl. 

toky EN 10246-5 

m = povinné, o = výběrová zkouška pro povinné poţadavky 
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Tab. 2: Naftovodné trubky – příklad API 5L, 44. vydání 

 

 

 

3.4 Pažnicové a čerpací trubky 

 

Jedním z nejnáročnějších výrobkových sektorů v oblasti trubek pro průmysl ropy a 

zemního plynu jsou ocelové paţnicové a čerpací trubky pro vrty. 

Mezinárodní norma API 5CT stanovuje základní technické dodací podmínky zejména 

pro paţnicové a čerpací trubky ve třech technických úrovních (PSL1, PSL2 a PSL 3). PSL1 je 

niţší technická úroveň, trubky nejsou tepelně zpracované. PSL2 je vyšší technická úroveň, 

trubky jsou tepelně zpracované (kalení, popouštění). Tato norma definuje následující čtyři 

jakostní skupiny trubek [13]: 

 Skupina 1: všechny paţnice a čerpací trubky v jakostech H, J, K, N a R. 

 Skupina 2: všechny paţnice a čerpací trubky v jakostech C, L, M a T. 

 Skupina 3: všechny paţnice a čerpací trubky v jakostech P. 

Typ trubek 

Metoda nedestruktivního zkoušení 

Elektromagnetické 

zkoušení 

Ultrazvukové 

zkoušení 

Magnetická 

prášková kontrola 

Trubky nejvyšší technické vý-

robkové úrovně PSL2 všech 

jakostních stupňů. 

Povinně jedna metoda nebo kombinace metod 

Kalené a popouštěné trubky 

vyšší technické výrobkové 

úrovně PSL1-L245 nebo B 

Povinně jedna metoda nebo kombinace metod 

Trubky nejniţší technické vý-

robkové úrovně PSL1 jiných 

jakosti neţ výše uvedené 

Po dohodě jedna metoda nebo kombinace metod. 

Normativně povinná pouze vizuální kontrola. 
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 Skupina 4: všechny paţnice a čerpací trubky v jakostech Q. 

Pro jednotlivé jakosti označené písmeny H, J, K, N, R, C, L, M, T, P, Q norma stanovuje 

způsob výroby, tepelného zpracování, chemické sloţení, způsob skladování a přepravy 

Normou poţadované metody nedestruktivního zkoušení jsou pro jednotlivé jakosti uvede-

ny v tab. 3. 

Tab. 3:  Paţnicové a čerpací trubky – příklad API 5CT, 9. vydání 

 

 

 

 

 

 

 

Jakost 
Vizuální 

kontrola 

Tloušťka 

stěny 

Zkoušení 

ultrazvukem 

Magnetické 

rozptylové 

toky 

Elektromagne-

tické 

zkoušení 

Magnetická 

prášková 

kontrola 

H40, J55, 

K55, N-

80-typ1 

R N N N N N 

N80Q, 

L80, C95, 

M65 

R R A A A A 

P110 R R A A A NA 

C90, T95, 

Q125 
R R C B B B 

N-není poţadováno, 

R- poţadováno, 

A- musí být pouţita jedna metoda nebo kombinace metod, 

B- ke kontrole vnějšího povrchu musí být pouţita alespoň jedna metoda v kombinaci s 

ultrazvukem, 

C-ke kontrole vnějšího povrchu musí být pouţita kontrola  ultrazvukem, 

NA-nepouţívá se 
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4. Metrologické ověřování nedestruktivních zařízení 

 

Stále aktuálnější jsou  poţadavky zkušebních firem, které provádějí NDT v praxi, proká-

zat způsobilost zkušebních zařízení, protoţe je to velmi často poţadavek auditorů akreditační-

ho orgánu, poţadavek zákazníka či přejímacího orgánu. Hlavním cílem je zajistit takovou 

jakost NDT kontroly, aby zákazník dostal výrobek v takové kvalitě, jakou poţaduje. NDT 

zkušební firmy hledají tedy taková pracoviště, která jsou schopna  tuto způsobilost prokázat. 

Pokud se v NDT metodě pouţívá zařízení, které je měřidlem, pak se jedná o klasickou ka-

libraci a způsobilost prokáţe kalibrační laboratoř (měřiče osvětlení, měřiče magnetického  

pole) apod. 

Jiná situace je u diagnostických přístrojů, tedy vlastních defektoskopů. Splnění poţadavků 

na způsobilost defektoskopů není kalibrací, ale jakýmsi ověřením parametrů zařízení, byť jsou 

poţadavky na parametry pevně stanoveny normou. 

Prokázání způsobilosti defektoskopů pak tedy zkušební firma nemůţe hledat u klasických 

kalibračních laboratoří, ale u pracovišť, která jsou pro tuto sluţbu specielně vybavena přísluš-

ným elektronickým zařízením a jsou schopna splnit stanovené poţadavky. 

Další druh dnes vyţadované kontroly je prokazování správnosti zkušebního procesu, ja-

kým je např. kontrola  procesu kapilární zkoušky v kapilárních linkách nebo kontrola správ-

nosti nastavení ultrazvukového zkušebního systému apod. Tuto kontrolu provádí většinou 

uţivatel sám, je však nutno mít zpracovaný písemný postup a vyspecifikované kontrolní body, 

jejich četnost a kriteria přípustnosti a je nutno vést prokazatelné záznamy. 
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5. Praktická část - Stanovení kalibračních a provozních paramet-

rů bezešvých trubek 

 

Bezešvá ocelová trubka se vyrábí tvářením oceli za tepla a, je-li to nutné, následným tvá-

řením za studena nebo tepelným zpracováním. Účelem je dosaţení poţadovaného tvaru, roz-

měrů a vlastností [13]. 

Pro stanovení základních zkušeních parametrů pro konkrétní sortiment trubek a je nezbyt-

né zajistit následující: 

 Na základě poţadavků příslušných norem navrhnout a vyrobit kontrolní vzorek 

s předepsanými umělými vadami; 

 Provést základní kalibraci zkušebního zařízení pomocí kontrolního vzorku; 

 Stanovit zkušební / provozní parametry tak, aby byla zajištěna stejná citlivost zkoušení 

jak na vnějším tak i vnitřním povrchu zkoušených trubek. 

 

Výše uvedený postup byl aplikován na průměru trubek 108 mm s tloušťkou stěny 10,0 

mm. Kontrolní vzorek s umělými vadami a následně zkušební citlivost byly stanoveny 

v souladu s poţadavky specifikace API 5 CT, 9. vydání pro kategorii trubek „skupiny 2“.  

 

5.1 Referenční umělé vady – kontrolní vzorek 

 

Na kontrolním vzorku trubky z materiálu L80 - 1 o průměru 108 mm, tloušťce stěny 

10 mm jsou zhotoveny umělé vady. Rozmístění vad na kontrolním vzorku popisuje obr. 14. 

Označení vad a rozměry vad jsou uvedeny v tab. 4. Kalibrace je provedena na lince Rotomat. 

 

Chemické složení kontrolního vzorku trubky materiálu L80 – 1 (hmotnostní složení - %) 

U všech chemických prvků jsou uvedeny maximální hodnoty : 0,43 % C; 1,90 % Mn; 0,25 % 

Ni; 0,35 % Cu; 0,030 % P; 0,030 % S; 0,45 % Si. Obsah uhlíku můţe být zvýšen aţ na maxi-

málně 0,50 %, pokud je výrobek kalen v oleji.    
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Rozmístění vad na kontrolním vzorku: 

Obr. 14: Rozmístění vad na kontrolním vzorku 

Tab. 4: Označení vad a rozměry vad 

vada: drážka vývrt 

  hloubka [ h ] šířka [ š ] délka průměr 

čís. typ požadavek požadavek požadavek požadavek 
[%] [mm] 

tolerance 

[mm] 

tolerance 

[mm] 

tolerance 

[mm] 

tolerance 

 ± toler. ± toler. max + toler. 
1-3 H     2,7+0,2 
4 N-IL 12,5 1,25 

± 0,187 

š h 

(max. 1 mm) 

25  
5 N-OL 12,5 50  
6 N-IL 12,5 50  
7 N-OL 12,5 25  

 

 

Umělé vady, které jsou rozmístěny na kontrolním vzorku, odpovídají poţadavkům no-

rem API, ASTM, ČSN EN a DIN.  

Typy vad rozmístěné na našem kontrolním vzorku: 

 N-OL   vnější podélná dráţka 

 N-I       vnitřní podélná dráţka 

 H         vývrt celou tloušťkou stěny 
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5.2 Základní kalibrace zařízení Rotomat 

 

Sondový systém zařízení Rotomat se skládá z dvojice sond, kde kaţdá obsahuje 8 ne-

závislých snímačů. Pro zajištění konstantní citlivosti celého zkušebního systému je nezbytné 

před zahájením samotného zkoušení provést základní nastavení všech jednotlivých snímačů – 

kalibraci. Ta se provádí pomocí kontrolního vzorku s předepsanými umělými vadami – ob-

vykle podélnými dráţkami na vnějším a vnitřním povrchu trubky (viz bod 5.1). 

Na obrázku 15 a 16 jsou uvedeny záznamy správné a chybné kalibrace. Jednotlivé 

sloupce ve sloupcových grafech představují jednotlivé snímače. Systém automaticky nastaví 

citlivost na stejnou úroveň jak pro vady na vnějším povrchu (černé sloupce), tak i na vnitřním 

povrchu (šedé sloupce). 

      

 Obr. 15: Chybná kalibrace                 Obr. 16: Správná kalibrace 

 

 

 

5.3 Základní ověřovací zkoušky 

 

Po kalibraci zařízení Rotomat byly následně provedeny ověřovací zkoušky s cílem 

stanovit vhodné zkušební parametry. Tyto zkoušky byly prováděny na trubkách  108 mm 

s tloušťkou stěny 10.0 mm. Jednotlivé varianty nastavení byly verifikovány v dynamickém 

reţimu za pouţití kontrolního vzorku s umělými vadami (viz obr. 17 – 19).  
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Varianta 1: 

Základní zesílení:  34,3 dB  Poměr zesílení Vně/Vni: 1,6 dB 

Filtr pro vnitřní vady:  0 
 

 

Obr. 17: Dynamická kontrola kalibrace (Varianta 1) 
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Varianta 2: 

Základní zesílení: 36,8 dB  Poměr zesílení Vně/Vni: 0,1 dB 

Filtr pro vnitřní vady:  1 

 

 

 

Obr. 18: Dynamická kontrola kalibrace (Varianta 2) 
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Varianta 3: 

Základní zesílení:  36,8 dB  Poměr zesílení Vně/Vni: 0,1 dB 

Filtr pro vnitřní vady:  1 

 

 

Obr. 19: Dynamická kontrola kalibrace (Varianta 3) 

 

 

5.4    Výsledky ověřovacích zkoušek 

 

Cílem ověřovacích zkoušek bylo nastavit zkušební parametry tak, aby citlivost zkou-

šení byla přibliţně stejná jak na vnitřním tak i vnějším povrchu trubek. To bylo prováděno 

sledováním výšky signálů zejména od umělých vad č. 4, 5, 6 a 7 na kontrolním vzorku obr. 

14. 

Na obr. 17 – 19 jsou záznamy průjezdu kontrolního vzorku za stejných podmínek jako 

při běţném zkoušení (dynamický reţim), tzn. stejná rychlost zkoušení. Z těchto záznamů vy-

plývá, ţe optimální zkušební parametry byly pouţity při Variantě č. 3 z následujících důvodů: 

 Umělé vady č. 4, 5, 6 a 7 na kontrolním vzorku mají prakticky stejnou výšku amplitudy, 

čímţ je garantována srovnatelná zkušební citlivost pro povrchové a vnitřní vady. 

4 6 

5 7 

1 2 3 
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 Automatický zkušební systém Rotomat správně rozlišuje vady na vnějším povrchu – 

dráţka č. 5 a 7 (modrá barva) a vnitřním povrchu – dráţky č. 4 a 6 (červená barva). To 

je důleţité z hlediska následného dohledání konkrétní vady na trubce, její přesné lokali-

zace a případných dalších operací (oprava broušením apod.). 

 

Na základě výše uvedených ověřovacích zkoušek byly následně stanoveny a v běţném 

provozu ověřeny zkušební parametry pro konkrétní rozměr trubek  108,0 x 10,0 mm (viz 

bod 5.5). 

 

5.5    Zkušební parametry a jejich ověření v běžném provozu 

 

Tab. 6:  Zkušební parametry konkrétního kontrolního vzorku (materiál L 80 – 1). 

 

 

Na obr. 20 – 23 jsou zdokumentovány příklady reálných vad včetně zkušebních zá-

znamů. Tyto vady byly zachyceny při běţném provozu a nastavených zkušebních paramet-

rech dle tab. 6. 

U povrchového otlaku (obr. 20) byla naměřena mechanickým měřidlem maximální 

hloubka 1,07 mm, coţ představuje 10,7% z nominální tloušťky stěny. Naměřená amplituda 

signálu od této vady (obr. 22) byla 11%. 

Přeloţka (obr. 21) měl hloubku 0,67 mm (6,7% z nominální tloušťky stěny). Amplitu-

da signálu této vady (obr. 23) je 7%. 

Z uvedených výsledků vyplývá, ţe velikost signálů od reálných vad odpovídá jejich 

skutečné hloubce, čímţ byla ověřena správnost nastavení zkušebních parametrů v reálném 

provoze. 

Průměr 

vzorku 

[mm] 

Tloušťka 

stěny 

[mm] 

Kontrolní 

vzorek pro 

dynamickou 

kontrolu 

11 

Zá-

kladní 

zesí-

lení 

[dB] 

13 

[dB] 

Poměr 

zesílení 

vnější/ 

 vnitřní 

MP 

[%] 

Práh 

vnější 

VP 

[%] 

Práh 

vnější 

MV 

[%] 

Práh 

vnitřní 

VV 

[%] 

Práh 

vnitřní 

F/I 

Filtr 

pro 

vnitřní 

vady 

O/I 

[%] 

Roz-

hodnu-

tí 

posun 

108,0 10,0 L80 - 1 37,8 0,1 5 12,5 10 17,5 0 -20 
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 Obr. 20 : Povrchový otlak     Obr. 21: Přeloţka 

 

 

Obr. 22: Záznam signálu od povrchového otlaku 

 

 

Obr. 23:  Záznam signálu od přeloţky 

Povrchový 

otlak 
Přeloţka 

Povrchový 

otlak 

Přeloţka 

VP 

MP 

VV 

MV 
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6. Závěr 

 

Tato bakalářská práce popisuje problematiku nedestruktivní kontroly bezešvých trubek. 

Účelem nedestruktivního zkoušení je odhalit případnou vadu v materiálu, určit typ tohoto 

defektu a popsat jeho polohu a velikost. Díky těmto informacím je pak moţné vyhodnotit, zda 

je třeba kontrolovaný objekt upravit, či úplně vyřadit z provozu. 

V současnosti pouţívané metody defektoskopie ve většině případů postačují k získání 

těchto údajů, ale mnohdy je měření velmi sloţité, nákladné, či časově náročné. Proto jsou 

vyvíjeny stále novější a dokonalejší defektoskopické přístroje a postupy inspekce. 

 V teoretické části bakalářské práce jsou shrnuty hlavní metody nedestruktivní kontroly a 

je definován rozsah jejich pouţití včetně omezujících faktorů při jejich nasazení. Dále byla 

provedena analýza normativních poţadavků na nedestruktivní kontrolu u hlavních kategorií 

trubek s ohledem na způsob jejich pouţití. 

Hlavním cílem v navazující praktické části bakalářské práce bylo u zvolené metody mag-

netických rozptylových toků (zařízení Rotomat) stanovit a prakticky ověřit zkušební paramet-

ry pro konkrétní sortiment trubek. Při řešení této problematiky bylo postupováno následovně: 

Pro účely kalibrace zařízení Rotomat byl navrţen kontrolní vzorek s umělými vadami, 

které odpovídají poţadavkům norem API, ASTM, ASME, ČSN EN a DIN (viz bod 5.1). 

V rámci zkušebního provozu byly v dynamickém reţimu za stejných podmínek jako při 

běţném zkoušení ověřovány jednotlivé varianty nastavení zařízení Rotomat. 

Po provedené analýze výsledků ověřovacích zkoušek byly navrţeny zkušební parametry 

pro konkrétní rozměrový sortiment a následně verifikovány v běţném provozu (viz bod 5.5).  

Dále byly na reálných vzorcích trubek stejného typu (materiál L 80 -1) a stejných rozměrů 

jako kontrolní vzorek zachyceny vady válcovenského charakteru - povrchový otlak a přeloţ-

ka. Vady byly identifikovány metodou magnetických rozptylových toků na zařízení Rotomat. 

V obou případech se jedná o povrchové vady. 

U nového rozměru a materiálu trubek je nutné celý výše uvedený proces opakovat. To 

znamená připravit nový kontrolní vzorek s umělými vadami, provést kalibraci zařízení a ná-

sledně nastavit a ověřit zkušební parametry.  
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Na základě výsledků měření na reálných vadách se dá konstatovat, ţe zkušební parametry 

byly navrţeny správně a v souladu s poţadavky příslušných norem pro nedestruktivní kontro-

lu této kategorie bezešvých trubek. 
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