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Defektoskopie 

Tyto zkoušky slouží ke zjištění vnitřních a povrchových vad na hotových součástech nebo na 

polotovarech. Žádnou ze zkoušek nejdou určit všechny typy vad, nejuniverzálnější je zkouška 

ultrazvukem. Po zkouškách nezůstanou na součástech žádné stopy. Tyto zkoušky se často dělají už na 

polotovarech, aby se zbytečně neobráběly vadné kusy. 

Vady materiálu 

U jednotlivých druhů materiálů se nejčastěji vyskytují tyto typy vad: 

• Výkovky – dutiny, trhliny, vměstky. 

• Plechy – přeložky, trhliny. 

• Trubky – podélné a příčné trhliny. 

• Odlitky – dutiny, staženiny, póry, vměstky, trhliny. 

• Svary – neprovařený kořen, dutiny, trhliny. 

Přehled zkoušek 

Žádnou z těchto zkoušek nejdou určit všechny typy vad, proto se zkoušky občas i kombinují. 

Některé ze zkoušek umí určit pouze povrchové vady. 

• zkouška prohlídkou; 

• zkouška poklepem; 
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• zkouška rentgenová; 

• zkouška gama zářením; 

• zkouška magnetická; 

• zkouška ultrazvukem; 

• zkouška kapilární. 

Zkouška prohlídkou 

Je to nejjednodušší způsob zjišťování povrchových vad materiálu. Řádně očištěný povrch pozorujeme 

okem nebo lupou. 

Zkouška poklepem 

Tato zkouška využívá jevu, že prasklý zvon vydává po úderu chraplavý zvuk. Jde použít jen výjimečně, 

například pro kontrolu kol železničních vagónů. 

Zkouška rentgenová 

Zkoušeným materiálem prochází rentgenovo záření, které je materiálem pohlcováno. Vady 

v materiálu (dutiny, póry, nekovové vměstky) pohltí méně záření, než celistvý materiál. Na filmu 

umístěném za materiálem se tyto vady projeví jako tmavé skvrny. Nejčastěji se tato zkouška používá 

pro kontrolu svarů a odlitků. Zkouška se nehodí pro zjišťování vlasových trhlin. Rengenovo záření je 

zdraví škodlivé, proto je nutné dodržovat přísné bezpečnostní předpisy. 
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Zkouška gama zářením 

Je to obdoba rentgenové zkoušky. Namísto rentgenovy lampy se používá drobný kousek radioaktivní 

látky, která vydává gama záření (například radioizotop cesia). Výhodou jsou malé rozměry a snadná 

přenosnost zařízení. Radioaktivní látka je uschována v olověném kontejneru, který gama záření 

pohlcuje. Při zkoušce se radioaktivní látka dálkovým ovládáním vysune z kontejneru. Na filmu se 

po vyvolání objeví obraz vad. Zkouška se nehodí pro zjišťování vlasových trhlin. Rengenovo záření je 

zdraví škodlivé, proto je nutné dodržovat přísné bezpečnostní předpisy. 
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