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Defektoskopie 

Zkouška magnetická  

Tato zkouška je vhodná pro zjišťování povrchových vad nebo vad ležících blízko pod povrchem. Lze ji 

použít pouze u součástí, které jsou feromagnetické, tedy pro slitiny železa. 

Součást se umístí v magnetickém poli, obvykle jako součást jádra elektromagnetu. V místě 

povrchových vad magnetické siločáry vystupují na povrch součásti. Součást poléváme roztokem, 

ve kterém je rozptýlený jemný železný prášek. V místech vad materiálu, tedy v místech vystupujících 

siločar se prášek na povrchu uchytí a vytvoří obraz trhliny. 
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Zkouška ultrazvukem 

Ultrazvuk je zvukové vlnění o vysokém kmitočtu 20 kHz až 100 kHz, uchem neslyšitelné. Ultrazvuk se 

materiálem šíří přímočaře, dokud nenarazí na druhou stranu materiálu nebo na materiálovou vadu. 

Vada ultrazvuk částečně pohltí a částečně odrazí. Z oraženého nebo pohlceného ultrazvuku poznáme 

velikost a umístění trhliny. Je to nejpoužívanější a nejuniverzálnější zkouška. Výhodou je snadná 

přenosnost zařízení, jednoduché použití a žádné nebezpečí pro zdraví obsluhy. 

Používají se dvě metody: 

• průchodová – přijímač mám na druhé straně materiálu než vysílač ultrazvuku. Z množství 

přijatého ultrazvuku poznáme velikost vady; 

• odrazová – přijímač i vysílač máme oba na stejné straně materiálu. Ultrazvuk odražený od vady 

přijde do přijímače dříve a projeví se na obrazovce přístroje. 
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Zkouška kapilární 

Tato zkouška je vhodná pro zjišťování pouze povrchových vad, které musí být na povrchu otevřené, 

například vlasových trhlin ve svarech. Součást se nastříká nezasychající barvou, která nasákne 

do trhlin, pak se přebytek barvy očistí. Součást postříkáme takzvanou vývojkou, to je bílou křídovitou 

barvou. Do této barvy pak vsákne barvivo z trhlin a tím je zviditelní. Tato zkouška je velmi jednoduchá 

a levná, dá se použít i na rozměrných součástech. Často se používá ke zjišťování vlasových trhlin 

ve svarech. 

 

 

 

Použití 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 – lze určit jen větší povrchové vady. 

• Zkouška poklepem – použití je výjimečné, dané tvarem součásti. 
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• Zkouška rentgenová – lze určit vady odlitků, vady svarů, nelze zjistit povrchové trhliny, nebezpečí 

pro obsluhu. 

• Zkouška gama zářením – lze určit vady odlitků, vady svarů, nelze zjistit povrchové trhliny, zařízení 

je snadno přenosné, nebezpečí pro obsluhu. 

• Zkouška magnetická – lze  určit jen povrchové vady nebo vady blízko pod lze  povrchem a jen 

u feromagnetických materiálů. 

• Zkouška ultrazvukem – lze určit všechny typy vad, zkouška je nejuniverzálnější a zařízení je 

snadno přenosné. 

• Zkouška kapilární – lze určit pouze na povrch otevřené vady, používá se pro zkoušení svarů. 
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