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Nedestruktivní zkoušky

Jsou zkoušky bez porušení materiálu

DRUHY NEDESTRUKTIVNÍCH ZKOUŠEK

1. POHLEDEM A POKLEPEM  - ZVONY, KOLEJNICE.

2. RENTGENOVÁ ZKOUŠKA, GAMA ZÁŘENÍM.

3. ULTRAZVUKOVÁ.

4. MAGNETICKÁ.

5. KAPILÁRNÍ. FLUORESCENČNÍ.



Rentgenová zkouška

Prozařovací zkouška

Využívá schopnosti záření pronikat 
materiálem a působit na fotografický film.

V místě vady je materiál zeslaben, 
paprsky jsou materiálem méně 
pohlcovány , citlivá vrstva filmu je více 
ozářena. Na vyvolaném filmu se objeví 
tmavá skvrna. 



Materiál pohlcuje záření :

Měrnou hmotností ρ (Pb) Tloušťkou



Gama záření

• Prozařovací zkouška.

• Stejný princip jako RTG.

• Gama zářiče jsou přenosné.

• Používají se pro větší tloušťky.

• Používají radioizotop kobaltu.



Ultrazvuková průchodová zkouška

Princip:

Elektrické impulzy ultrazvuku jsou 

přiváděny do galvanometru.

Podle velikosti výchylky ručičky 

přístroje určíme existenci a velikost 

vady.

Je – li materiál bez vady, ručička 

ukazuje maximální signál, tzn. že 

všechny vlny z vysílače dorazily do

přijímače.



Ultrazvuková odrazová zkouška

Je možno použít i jednu, 

tzv. dvojitou sondu, která 

slouží zároveň jako vysílač 

i přijímač.



Ultrazvuková odrazová zkouška

Ultrazvukové vlny se 
odráží od protější stěny.

Pokud je v materiálu 
vada, odrazí se od ní a 
na obrazovce se objeví 
tzv. poruchové echo.

Podle vzdálenosti od 
počátečního 
(vstupního) echa 
určíme velikost a 
polohu vady.



Detail poruchového echa

Ze vzdálenosti 

poruchového echa a z 

jeho velikosti usuzujeme 

na velikost a  hloubku 

vady.



Úkoly:
Popište následující obrázky a vysvětlete princip zkoušek . Zjistěte používané 

zdroje RTG  a gama záření. Jaký je rozdíl mezi RTG a gama zářením?
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