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Dear NDT&CM participants, Dear NDT&CM community!
We are hoping that 2021 would bring improvement on the COVID front and that
we would see the NDT&CM community physically in Prague, our beloved city.
Unfortunately, the situation at the beginning of 2021 is not that positive, with
high numbers of new cases, strict Government regulations, lock-downs and
actually stopped cross-border travel. We hope the situation will improve as we
approach summer, but with the current (slow) progress with vaccination, and
travel bans some big companies and Universities have issued, we would be naive
to think that our NDT&CM 2021 will be a “normal” one.
Due to the unpredictable worldwide situation and ongoing travel restrictions,
the Organizing Committee
decided to organize the event in a hybrid format (virtual and present) if possible.
Partners will have an opportunity to promote themselves online and onsite at
the same time which will allow you to reach an even wider range of potential
business partners. The present form may vary due to the governmental restrictions placed at the moment or be completely withdrawn.
How will it look like?
1. The paper submission and review will proceed as usual.
2. At registration, we will ask participants to select physical or virtual presence
at the conference. Both physical and virtual participants will have the same
access to the talks and posters at the conference.
More details and conditions about registration will be available on website in
registration section soon.
3. International conference NDE & CM for Safety, the 11th workshop NDT in Progress and the NDT & CM Expo will be held in hybrid, only the 51st annual CNDT
conference Defektoskopie will be held only in physical format.
4. We will follow all health and hygiene measures on site so that the event is as
safe as possible.
As the majority of the NDT conferences in 2021 is cancelled or postponed,
the 2nd European NDT& CM Days will be one of the most important NDT, CM,
SHM and other related branches WORLD EVENTS in 2021. We hope that the
Conference will not only be an opportune time for exchanging research ﬁndings
but also an occasion for strengthening existing contacts and establishing new
ones for all participants.
Although we believe that physical participation will be possible, please follow the conference website carefully for new information and wait for the
ﬁnal conﬁrmation to purchase your ﬂight tickets.
This will be the event of the decade; we hope to see you there!

PŘÍJEM ABSTRAKT OTEVŘEN OD 1. BŘEZNA
ABSTRACT SUBMISSION OPENED MARCH, 1ST.
REGISTRACE OTEVŘENA OD 1. DUBNA
REGISTRATION OPENING APRIL, 1ST.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, zájemci o účast na
ENDT&CM 2021!
Situace na začátku roku 2021 s vysokým počtem nových případů nákazy, přísnými vládními předpisy, výlukami a zastavením přeshraničního cestování zatím
bohužel není příliš pozitivní. Očekáváme však, že s přiblížením léta se situace
významně zlepší, přesto ale při současném (pomalém) pokroku v očkování
a omezení cestování, který vydaly některé velké společnosti a univerzity, by bylo
naivní si myslet, že naše ENDT&CM 2021 budou zcela „normální“.
Vzhledem k výše uvedené nepředvídatelné celosvětové situaci se organizační
výbor rozhodl uspořádat tuto mezinárodní akci (NDT in Progress, NDE & CM
for Safety) částečně v hybridním formátu (prezenčně i virtuálně), nicméně
51. ročník konference ČNDT DEFEKTOSKOPIE 2021 včetně doprovodné tradiční výstavy NDT techniky a služeb (včetně sjezdu ČNDT) se budou konat
v prezenčním formátu.

Naši partneři však budou mít příležitost propagovat se současně online i na místě, což jim umožní oslovit ještě širší škálu potenciálních obchodních partnerů.
Konečná podoba se samozřejmě může lišit v důsledku vládních omezení platných v danou chvíli nebo může být zcela zrušena.
Jak to bude vypadat?
1. Příjem a kontrola abstrakt na všechny součásti ENDT&CM Days bude probíhat jako obvykle. Prosíme řečníky Defektoskopie i dalších akcí, aby dodrželi
termíny vkladu abstrakt i registrace. To může ovlivnit naše ﬁnální rozhodnutí
o formě realizace akce.
2. Při registraci požádáme účastníky, aby si vybrali prezenční nebo virtuální
účast. Prezenční i virtuální účastníci konference budou mít stejný přístup
k přednáškám a posterům. Vaše včasná registrace, nám pomůže zjistit zájem
o prezenční část akce. Případné změny budou reﬂektovány v podmínkách registrace. Další podrobnosti a podmínky registrace budou k dispozici na webových stránkách v sekci registrace.
3. Mezinárodní konference NDE & CM for Safety, 11. workshop NDT in Progress
a NDT & CM Expo se budou konat hybridně. Související 51. ročník konference
ČNDT Defektoskopie s doprovodnou výstavou se bude konat v prezenčním
formátu.
4. V průběhu konference budeme dodržovat veškerá aktuálně platná zdravotní
a hygienická opatření, aby byl průběh akce co nejbezpečnější..
Jelikož je většina konferencí NDT v roce 2021 zrušena nebo odložena, budou
2nd ENDT&CM 2021 jednou z nejdůležitějších SVĚTOVÝCH AKCÍ v roce 2021
v oblasti NDT, CM, SHM a dalších souvisejících oborech. Našim cílem je i v této
obtížné době úspěšně navázat na 11. ECNDT 2014. Věříme, že nás podpoříte
a doufáme, že pro účastníky bude konference nejen vhodným časem pro výměnu nových poznatků, ale také příležitostí pro posílení stávajících kontaktů
a navázání nových.
Pro více informací pečlivě sledujte webové stránky konference.
Bude to událost desetiletí; doufáme, že se tam s vámi ve zdraví potkáme!

Libor Topolář

Pavel Mazal

Pavla Utěšilová

Zdeněk Převorovský

prezident ČNDT
Předseda Defektoskopie 2021

viceprezident ČNDT
Předseda Organizační komise ENDT&CM 2021

Předsedkyně NDT&CM Expo

Předseda 11th Workshop
“NDT in Progress“

www.endtcm21.com

ORGANISING SECRETARIAT: GUARANT International spol. s r.o. European NDT&CM Days 2021:
Českomoravská 2510/19, Praha 9 - Libeň, Česká republika
E-mail: endtcm21@guarant.cz, Tel: +420 284 001 444, Fax: +420 284 001 448

Malé obrazové ohlédnutí za 49. mezinárodní konferencí
DEFEKTOSKOPIE 2019

,
stníky konference je zde
První zastávka pro úča

u registrace.

Díky pozvání studentů místních středních škol
s technickým
zaměřením bylo ve výstavním sále poměrně
živo.

Výstava NDT techniky a služeb - představit svoji nabídku využilo
na stáncich 14 firem a další 3 firmy pak prostřednictvím propagačních bannerů.
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Zájem studentů byl i o materiály vystavené na stánku ČNDT,
především o výukové plakáty a brožuru Encyklopedický přehled
NDT metod.
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Účastníci Sjezdu České společnosti pro NDT, z.s., při svém jednání v Českých Budějovicích v roce 2019.
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SLOVO ŠÉFREDAKTORA
Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,
po neskutečně dlouhé době se Vám dostává
do ruky další číslo časopisu. A tak, jako v roce
2018 bude i v jubilejním 30. ročníku jediným
číslem. Příčiny toho, proč těch čísel není víc,
jsem již v minulosti rozebral tolikrát, že se nadále tomu nechci věnovat. Stejně by to bylo zbytečné.
V jednom z předchozích čísel končil tehdejší prezident ČNDT svůj
pravidelný sloupek slovy „... a věřme, že opravdu bude líp ...“. No
a místo toho dorazil Covid 19 a líp bohužel nebylo. Pokud si přečtete v rubrice ČNDT plány a úkoly související s časopisem, tak je
to přehlídka nesplnitelných přání. Příkladně, příprava čísla pro propagaci společnosti na veletrhu For Industry - zrušeno, vydání „anglického“ čísla k propagaci na 20th WCNDT v Soulu - odloženo,
tradiční číslo pro konferenci Defektoskopie 2019 - zrušeno. A protože opatření daná koronavirovou krizí výrazně zasáhla ekonomiku firem, tak věřte, že získat finance za inzerci pro malý oborový
časopis, umožňující jeho vydání, bylo v roce 2019 takřka nemožné.
A tak se nedivte, že první a jediné číslo roku 2020 vychází až nyní.
A to ještě díky podpoře ze strany vedení ČNDT. A zároveň v této
souvislosti děkuji firmě DAKEL, která jako jediná vydání tohoto časopisu podpořila.
Pokud jde o obsah tohoto čísla, tak se možná divíte, proč jsou jeho
součástí i informace již poněkud historické. Myslím si ale, že i s časovým odstupem je nutno členy ČNDT informovat o dění ve společnosti. Dále jsem doufal, že rubrika ČNDT bude obsahovat jako

obvykle informace ze skupin. Ostatně, prosil jsem o ně na každém
výboru. No, nejsou. Asi se toho mnoho za celý rok neudálo, že?
Co mi ale v loňském roce mrzí nejvíc, tak to je zrušená 50. konference DEFEKTOSKOPIE 2020 v Přerově. Měla být jubilejní, byl
připravován i rozšířený doprovodný program, výstavní místnost
s dostatečnou kapacitou a hlavně ideálním přístupem (vystavovatelé jistě s nelibostí vzpomínají na bloudění v lomených úzkých
chodbách při instalaci výstavních expozic v roce 2018), kdy by
bylo možno zajet třeba i nákladním autem až dovnitř sálu. Inu, co
se dá dělat. Zrušení celé akce v souvislosti s vyhlášeným opatřením proti Covidu bylo nutným krokem a jinak to nešlo. Nyní se již
blíží termín další konference. Doufám, že tentokrát se ji již podaří
uskutečnit, byť třeba i v nějakém méně obvyklém formátu. V této
souvislosti doporučuji sledovat aktuální informace (třeba na webu
ČNDT) a pokusit se pomoci organizátorům konference minimálně
dodržením termínů registrace atd.
Úplně závěrem jednu osobní poznámku. Jak jistě již víte, po neuvěřitelných takřka dvaceti letech došlo k výměně na postu prezidenta ČNDT. Není pochyb, že funkce je to náročná a stojí hodně
sil. Proto zcela chápu rozhodnutí Doc. Mazala, že již na tuto pozici
na volebním Sjezdu v roce 2019 kandidovat nebude. A tak dovolte,
abych na tomto místě panu Doc. Mazalovi upřímně poděkoval za
dlouholetou přízeň a spolupráci nejen s vydáváním časopisu. Moc
děkuji.
No a snad opravdu jednou bude líp ...
Pavel Turek
šéfredaktor NDT WELDING Bulletinu

AKTUÁLNĚ
Přehled nositelů Ceny ČNDT
Česká společnost pro NDT, z,s., uděluje každoročně významným osobnostem z oblasti NDT prestižní Cenu ČNDT,
která nahradila původní, před rokem 2000, udělovanou Cenu Prof. Karla Slonka. Prvními držiteli této ceny byli
Ing. Martin Hampejs a následně Ing. Zdeněk Převorovský, CSc.
Ceny ČNDT se vždy předávají v průběhu společenského setkání v rámci konferencí Defektoskopie. Poprvé tomu tak
bylo ve Špindlerově Mlýně v roce 2004.
Špind. Mlýn
Znojmo
Tábor
Praha
Brno
Praha
Plzeň
Ostrava
Seč u Chrudimi

2004 – Ing. Mojmír Věchet
2005 – Prof. Ing. Bohumil Míšek, DrSc
2006 – Doc. Ing. Rudolf Dubenský, CSc.
2007 – Jaroslav Dvořák, dipl. tech.
2008 – Ing. Bernard Kopec
2009 – Ing. Emil Gross
2010 – Ing. Richard Regazzo, CSc.
2011 – Ing. Jaroslav Šnajberk
2012 – Ing. Bohumil Brodský

Olomouc
Praha
Brno
Luhačovice

2013 - Ing. Václav Svoboda
2014 – cena nebyla udělena (ECNDT)
2015 – Josef Solnař
2016 – Prof. Jaroslav Fiala
a in memoriam Ing. Tomáš Netušil
Chomutov
2017 – Pavel Turek
Praha
2018 – Ing. Věra Goerojová
a Ing. Josef Cakl
Č. Budějovice 2019 – Doc. Ing. Marta Kořenská, CSc.

Čestní členové ČNDT

Jednou z forem členství v ČNDT, z.s. je dle Stanov společnosti Čestný člen. Tím se mohou stát fyzické osoby, které se
významně zasloužily o rozvoj oboru nedestruktivního testování. Čestné členy jmenuje výbor spolku na návrh prezidia.
Prvním čestným členem ČNDT, z.s., byl v roce 2007 Ing. Rainer Link. Od roku 2010 potom Doc.Vladimír Husárek. V
dalších letech následně Ing. Pavel Gabriška, Prof. Nathanael Riess, Ing. Erich Eckhard a Ing. Piotr Sullik.
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ČNDT
Úvodní slovo či rozhovor
V každém čísle NDT Welding Bulletinu
jste čítávali názor prezidenta doc. Ing.
Pavla Mazala, CSc. Pravidlem těchto
názorů bylo, že si neustále stěžoval na
neochotu či nezájem z řad členů prezidia či členů výboru. Přesto si myslím, že
ne všechno vždy bylo špatné. Proto
jsem si k úvodnímu slovu či rozhovoru
pozval právě jeho. A první otázka zní:
Co si myslíš, že se Ti za dobu Tvého prezidentování nejvíce povedlo, na co jsi hrdý?
To je docela obtížná otázka. Byl jsem v čele společnosti
téměř dvacet let, za tu dobu se určitě udělalo hodně
užitečné práce, ale současně nechci, aby to moje hodnocení vyznělo jako nějaké sebeuspokojení, protože
vím, že se dalo udělat rozhodně více.
Za určitě nejvýznamnější úspěch bych považovat realizaci European Conference on NDT (ECNDT 2014)
v roce 2014. Tato dodnes velmi oceňovaná akce nejen
zvýšila mezinárodní renomé naší společnosti, ale současně finančně zabezpečila naši činnost na několik dalších roků. Určitě bych připomenul i další menší, ale
významné mezinárodní akce, minimálně evropského
významu – konference EWGAE 2002 a 2016, 3. konferenci o diagnostice pomocí Metal Magnetic Method
2019. Do této kategorie rozhodně patří úspěšné workshopy NDT in Progress, konající se každé dva roky od
roku 2000 (hlavně zásluhou Ing. Převorovského). Pro
naši domácí oblast má velký význam každoroční konference a výstava Defektoskopie.
Z hlediska rozvoje znalostí o nedestruktivním zkoušení
považuji za významnou činnost publikační. Připomeňme si učebnici připravenou Ing. Kopcem a aktuální
vydání výukových příruček pro jednotlivé nejvýznamnější metody NDT, které vznikly na základě překladu
tzv. evropských učebnic v rámci projektu EU PROQUALIND atd. Pro popularizaci nedestruktivního zkoušení
mají svůj význam i přehledové brožurky o NDT, které
zdarma rozdáváme na různých veřejných akcích, ve
školách apod.
Pro praktickou defektoskopii je však podle mého názoru nejvýznamnější činnost našeho Centra technické
normalizace, které zajišťuje komunikaci s ČAS (UNMZ)
a zejména překlady všech norem z oblasti defektoskopie. Zde bych opět rád zdůraznil úlohu Ing. Kopce a několika jeho spolupracovníků.
V uplynulých dvaceti letech jsme také udrželi na obstojné informační úrovni původní webovou prezentaci
naší společnosti.
Jako osobní úspěch bych viděl i to, že jsme k sobě poměrně brzy po změně našli cestu s předchozím prezidentem Ing. Obrazem.
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No a naopak, co je nepovedlo a kde vidíš rezervy?
Určitě se dalo udělat více v oblasti vzdělávání a certifikace. To nám dost lidí vyčítalo, že ČNDT nemá své
vlastní školicí, případně zkušební středisko. Příčiny tohoto stavu je však nutné hledat už v době vzniku ČNDT.
V určitém období jsme o zapojení do této oblasti dost
usilovali, ale s odstupem času si myslím, že v současné
situaci by nebylo vhodné dále tříštit tuto oblast. Určitě
je lepší snažit se spíše o bližší spolupráci s významnými
středisky, případně nějakou formu „supervize“ nad těmito středisky, jakožto nezávislý orgán, případně prostředník mezi mezinárodními NDT organizacemi a existujícími středisky v ČR.
Největší rezervu však vidím v oblasti vzdělávání nové
generace NDT specialistů. Velice mě mrzí naprostý nezájem na vysokých školách. V okolních zemích už existují, nebo se připravují speciální vzdělávací programy
pro tzv. NDT inženýry (určitá obdoba již existujících svařovacích inženýrů). Minimální zájem je také o možnost
alespoň rozšíření stávajících vzdělávacích programů
o problematiku moderního nedestruktivního zkoušení.
Další poněkud problematickou oblastí je vydávání NDT
Welding Bulletinu. Jak si jistě naši čtenáři všimli, již
dávno nevychází každoročně čtyři čísla. Bulletin sice nevydává naše společnost, ale časopis měl být základním
mediálním partnerem pro naše členy. Příčinami jsou
především minimální zájem o publikování firemních
prezentací, které hradí část nákladů na jeho vydávání.
Minimální zájem je také o publikování odborných příspěvků, což je zase způsobeno tím, že NDT WB není
zařazen mezi tzv. recenzované časopisy, a tedy není
atraktivní pro odborné pracovníky. Tento nedostatek
se snažíme alespoň částečně nahradit spoluprací s dalšími odbornými časopisy.
Určitě by se našly i další oblasti, kde se ne všechno podařilo. Vždy jsem však zdůrazňoval, že jsme pouze zájmová a dobrovolná organizace a nemůžeme nikoho
k práci pro společnost nijak nutit. Přesto bych chtěl vyzdvihnout především práci Ing. Bernarda Kopce, jehož
práce je zcela nezbytná pro činnost Centra technické
normalizace, určitě je nutné připomenout vydavatelskou a organizační práci pana Pavla Turka, který má
rozhodující podíl na úspěšných konferencích ČNDT.
Svůj díl práce odvedl i kolega Převorovský, který zajišťoval především organizaci workshopů NDT in Progress. Poděkovat bych chtěl i většině vedoucích regionálních a odborných skupin a členům prezidia.
Proč jsi už nechtěl kandidovat na prezidenta společnosti?
To je celkem jednoduché. Protože jsem za těch 20 let
unavený a vyčerpaný. Myslím, že by každý z nás měl
mít schopnost si přiznat, že už jeho přínos neodpovídá
potřebám společnosti a měl by dát příležitost mladším
s novou energií a novými nápady. Velmi těžko jsem
mohl předpokládat radikálnější změny s prezidiem,
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jehož věkový průměr se blížil sedmdesátce. Proto ta
snaha o výrazné omlazení na sjezdu v Českých Budějovicích a pevně doufám, že tento trend bude pokračovat i na sjezdu 2021 v Praze.
Myslím, že to už mohlo stačit...
...a teď bych se chtěl zeptat já na Tvé představy o dalším vývoji společnosti, na které oblasti se chceš
především zaměřit a jaká je Tvoje vize stavu ČNDT
alespoň v nejbližším časovém horizontu?
Jako člen prezidia jsem viděl řadu věcí, co by šly posunout dál případně vylepšit. Jako zvolený prezident teď
některé věci vidím trochu jinak, vše je nějak složitější,
než to vypadá z druhé strany. Také je těžké „převzít“ vedení společnosti po tak úspěšném prezidentovi, jako jsi
byl Ty Pavle.
Do voleb v roce 2019 jsem vstupoval s tím, že bych
chtěl pozvednout časopis, což se mi bohužel v prvním
roce nepovedlo, ale věřím v nápravu. Další mou volební
vizí bylo inovovat webové stránky, což se myslím povedlo, samozřejmě chybí ještě anglická verze, ale i na té

průběžně pracuji a věřím, že před 2nd European NDT &
CM Days, které se snad budou konat v říjnu letošního
roku, bude i anglická verze hotova.
Je za námi těžký rok, kdy jsme museli udělat velké rozhodnutí v podobě zrušení tradiční konference Defektoskopie, a tedy i sjezdu, kde jsem si chtěl vyslechnout
případné kritiky po prvním roce ve funkci prezidenta.
No, co se dá dělat?
V tomto roce bych chtěl společně s organizačním
týmem úspěšně dokončit 2nd European NDT & CM Days
v Praze, a to nejen po společensko-odborné stránce,
ale i po té finanční, aby zase bylo na co v dobrém vzpomínat. Dále bych chtěl zkusit rozjet nějaký vzdělávací
projekt společně s nějakým firemním členem a podporou státu, ať už přes TAČR nebo MŠMT. Do budoucna se
domnívám, že právě vzdělávání v oblasti NDT by mělo
být prioritou naší společnosti.
Na říjnové akci snad již Defektoskopie s tradičním volebním sjezdem proběhne. A pak se uvidí, jaké složení
bude mít vedení společnosti a tím pádem, jaké bude
další směřování společnosti v následujícím dvouletém
období.
Libor Topolář, prezident ČNDT

Zápis 1. schůze vedení ČNDT, z.s.
čtvrtek 6. 2. 2020 od 10.00 hod.
jednací místnost DC Rezidence,
Novodvorská 1061/10 (komplex ELTODO),
142 00 Praha 4 – Lhotka
Prezence, omluvy – dle prezenční listiny omluveni: Ing. Neugebauer, Ing. Kopec, Ing. Koula (zast. p. Turek), Ing. Sekerášová
(zast. p. Ondrášek), RNDr. Havránek (zast. p. Solnař)
1) Přehled činností skupin a plnění úkolů z minulých schůzí
V závěru roku 2019 se uskutečnil tradiční NDT workshop
v Brně. Na konci listopadu se konala společná schůze RS02
a OS12. Během schůze byli členové RS02 seznámeni o činnosti a aktivitách OS12. Panem Jiřím Svobodou byla před
stavena i technologie, která je nejčastěji zdrojem informací
pro jednotlivé aplikace OS12. Během schůze bylo jednomyslně schváleno připojení OS12 k RS02 členy OS12.
Výbor ČNDT souhlasí se začleněním skupiny OS12
včetně členů k RS02. RS04 měla v prosinci volební schůzi,
kde byl novým předsedou zvolen Ing. Lukáš Fait.
Viceprezident informoval vedení společnosti o jednání General Assembly ICNDT v Paisley. Hlavním tématem byla konference WCNDT 2020 a zasedání ICNDT v Soulu.
2) Defektoskopie 2019 – výsledky a hodnocení – jedna z těch
úspěšnějších akcí zejména po stránce odborných vystou-

6

pení, tak počtu účastníků i vystavovatelů. Akce byla poměrně
úspěšná i finančně. Na návrh prezidenta výbor schválil
odměnu ve výši 20 % ze zisku konference, a to organizátorům konference a výstavy.
3) NDT in Progress 2019 – došlo k souladu financí mezi organizátory konference a tajemnicí společnosti. Konference skončila v zisku 77 tis. Kč a ne 110 tis. Kč, jak je chybně uvedeno
v NDT Welding Bulletinu 2/3 2019. Na návrh prezidenta výbor
schválil odměnu ve výši 20 % ze skutečného zisku konference, a to organizátorům konference.
4) Finanční uzávěrka za rok 2019.
Účetní ČNDT, z.s. připravila přehled příjmů vydání společnosti za rok 2019. Společnost hospodařila s kladným výsledkem, který byl ovlivněn třemi finančně úspěšnými konferencemi v roce 2019 (MMM, NDT in Progress a Defektoskopie).
Pro rok 2020 bude nezbytné soustředit se na příjmy za prodej příruček a propagaci 50. Defektoskopie. Ostatní položky se předpokládají na úrovni roku 2019. V roce 2020 se
očekávají nestandardní výdaje, spojené s modernizací
webu ČNDT, výbor doporučil pokračovat v podpoře mladých
NDT odborníků za stejných podmínek jako v minulých letech.
Vedení společnosti schválilo hospodaření v roce 2019
a parametry rozpočtu na rok 2020.
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5) Informace z oblasti certifikace a normalizace 2019–2020.
Za nepřítomného Ing. Kopce přednesl informace ze zaslaného emailu prezident společnosti:
• V lednu 2020 byla vydána norma ČSN EN ISO 15549
NDT – Zkoušení vířivými proudy – Obecné zásady.
• Jsou v korektuře 4 normy z techniky počítačové termografie ČSN EN ISO 15708-1 až -4 (terminologická norma
diskutována s koordinátorem ČAS Dr. Vlkovou) – předpoklad vydání únor 2020.
• Je zpracovávána ČSN EN ISO 12708 – NDT – Zkoušení
ET – Slovník (5. etapa, 69 stran) - nutná rozsáhlá korekce
dle mnoha připomínek Dr. Vlkové (termín 5. etapy: únor
2020).
• Je zpracováván překlad ČSN EN P CEN ISO/25107 NDT
– Sylaby pro školení (4. etapa, 106 stran). Sylaby 10 metod a 7 tzv. pokročilých metod RT, UT a MT budou mandatorní pro školení po vydání novelizované a revidované
normy pro kvalifikaci a certifikaci personálu NDT. Vzhledem k odborné problematice některých metod Ing. Kopec
navázal spolupráci s ochotnými experty (LT – Žúbor, AT –
Crha, ET – Šnajberk, TT – Svoboda J.) – termín 4. etapy
31. 1. 2020.
6) Informace ze schůze prezidia.
Prezident informoval členy vedení společnosti o výsledcích
schůzky nově zvoleného prezidia, která se konala v Praze
12.12.2019. Náplní této schůze bylo zejména plnění schváleného plánu činnosti ČNDT, z.s. pro rok 2020. Např. pověřením Ing. Převorovského dočasným vedením odborné
skupiny s pracovním názvem „Nové metody v NDT a NDE“,
oslovením skupiny RS06 o vytvoření nových webových stránek společnosti či spolupráci s ABF ohledně výstavy FOR
NDUSTRY 2020.
7) Informace ze skupin – personální změny a plány RS
a OS na odborné akce v 1. pololetí:
• RS02 – v březnu schůze s workshopem a proběhlo avizované sloučení s OS12
• RS04 – březen-duben workshop s firmou Testima
• RS05 – duben-květen – volební schůze
• RS06 – bude pořádat jubilejní 10. nedestruktivní ples
22. 2. 2020, ve dnech 28. - 29. dubna 2020 organizují NDT
WORKSHOP 2020 – informace na webu společnosti
a skupiny
• RS07 – jaro schůze
• OS08 – duben-květen schůze
• OS09 – duben sezení

8) Na návrh prezidenta byla výborem jednomyslně schválena odměna za lektorování příruček pro Ing. Neugebauera.
9) Publikační činnost a tiskoviny v roce 2020 – časopis,
plakáty, příručky atd.
• NDT Welding Bulletin 4/2019 bude později než na výboru,
jak bylo původně avizováno
• NDT Welding Bulletin – speciální číslo (v anglickém jazyce) 1/2020 pro zahraniční konference (COFREND
DAYS a 20th World Conference on NDT) deadline
31. března 2020, firmám bude nabídnutá určitá forma prezentace.
• Aktualizace brožur o NDT metodách je v běhu. Díky zahrnutí pokročilých technik (viz předcházející bod: ČSN P
CEN ISO/TS 25107) byli požádáni o jednostránkový text
Převorovský (technika U-GW) a V. Svoboda (MMM) s termínem do 15. 2. 2020. Oba přislíbili; kdyby však ze závažných důvodů nemohli dodržet termín, bude panem
Kopcem zpracováno dle literatury. Bude doplněna informace o akci NDT&CM 2021.
10) Výstava FOR INDUSTRY 2020 (12. – 15. května) – prezidentem byla podepsána smlouva o spolupráci s organizátory
výstavy. Výstavbu a zajištění stánku ČNDT, z.s. první den
výstavy zajistí p. Turek, druhý a třetí den bude přítomen doc.
Topolář, poslední den výstavy a sklizení stánku zajistí doc.
Mazal s p. Turkem.
11) Pověřený předseda nově vznikající skupiny Ing. Převorovský informoval o aktuálním stavu této skupiny. Zatím se nic
neděje, protože se mu nedaří kontaktovat Ing. Štarmana.
12) Nadcházející NDT konference (24. – 26. března Defektoskopia 2020, 12. – 14. května COFREND DAYS 2020, 8. –
12. června 20th World Conference on NDT 2020, atd. (viz
www.cndt.cz)
13) Pravidla pro podporu mladých NDT specialistů v roce
2020 – vedení společnosti souhlasí se stejnými pravidly jako
v předchozích letech, viz www.cndt.cz.
14) Různé – proběhla pozvánka od RS06 na Desátý nedestruktivní ples 22. února a na NDT WORKSHOP 2020 28. 29. dubna.
15) Příští schůze se bude pravděpodobně konat 14. května
2020.
V Brně 29. 2. 2020

2020

Libor Topolář
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Zápis 2. schůze vedení ČNDT, z.s.
čtvrtek 18. 6. 2020 od 10.00 hod.
jednací místnost DC Rezidence,
Novodvorská 1061/10 (komplex ELTODO),
142 00 Praha 4 – Lhotka
Prezence, omluvy – dle prezenční listiny omluveni: Ing. Koula
(zast. p. Turek), RNDr. Havránek (zast. p. Solnař)
Hosté – představitelé Technického magazínu
1) Představitelé Technického magazínu přednesli informace
o pokračování jejich časopisu i přes složitou situaci. Opět se
připravuje rubrika: Nedestruktivní zkoušení s termínem pro
zaslání podkladů konec července.
2) Přehled činností skupin a plnění úkolů z minulých schůzí
Vzhledem k probíhající situaci nebylo možné realizovat členské schůze, a proto i vybírání členských příspěvků a odvody skupin budou posunuty do 15. 9. 2020, aby členové měli
možnost zaplatit snížené členské vložné na konferenci Defektoskopie.
3) Nový web ČNDT, z.s. – připomínky, náměty na vylepšení
Prezident společnosti připomněl členům výboru, že je již nový
web a přijímal náměty na vylepšení a případné odstranění
chyb, které mohly vzniknout překlopením webu starého. Výtky
zazněly především k zastaralým údajům v záložce Normy/školení, pak k velikosti loga na úvodní obrazovce (na
menších monitorech překrývá část menu), informační úrovni
webu (chybí odkaz na ENDTCM 2021, odkaz na Defektoskopii 2020 je velmi nenápadný atd.) a také k prozatímní neexistenci anglické verze stránek Defektoskopie a následně
celého webu v angličtině.
4) Defektoskopie 2020 – propagace na plánovaných jarních
akcích neproběhla, je tedy nutné aktuálně více rozsáhle
propagovat elektronicky. Na webu v záložce Defektoskopie/
Ke stažení budou k dispozici materiály k rozposílání a pro
pagaci v časopisech (formáty *.jpg i *.pdf).
Současně byla členům výboru rozdána první oznámení.
Ing. Neugebauer – slíbil tradiční workshop ohledně normalizace.
Ing. Kopec – přislíbil přednést referát s pracovním názvem:
„50let konferencí Defektoskopie aneb (Ne)snesitelná lehkost
nedestruktivního zkoušení v Československu (osobní pohled
do historie účastníka 49 konferencí)“.
Úkol pro vedení a organizátory oslovit střední školy v okolí
a pozvat je na výstavu.
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Do prostor výstavního sálu je velký vjezd a je tedy možnost
větších instalací – více informací u p. Turka
5) ENDTCM 2021 - postup přípravy a prezentace akce
Viceprezident seznámil členy výboru s průběhem příprav
akce, která nabrala drobné zpoždění. Den před výborem byla
schůzka s organizátory z firmy GUARANT. Členové výboru
byli vyzváni ke větší spolupráci zejména při získávání sponzorů a vystavovatelů. Zejména potřebujeme aktuální kontakty
na představitele firem.
GUARANT je aktivní v propagaci na Facebooku, kde dělá
různé soutěže o vstupenky atp. Členové výboru byli opět důrazně vyzváni k vybrání jmen osobností, která by nalákala zájemce z celého světa. Na polovinu září je připravena další
schůzka se zástupci GUARANTu.
6) Informace z oblasti certifikace a normalizace za 1. pololetí
2020 – přednesl Ing. Kopec
V březnu 2020 byly vydány 4 normy z oboru počítačové
tomografie:
ČSN EN ISO 15708-1 - Nedestruktivní zkoušení – Prozařovací metody počítačové tomografie:
Část 1: Terminologie
Část 2: Principy, zařízení a vzorky
Část 3: Provoz a interpretace
Část 4: Kvalifikace
V červnu 2020 po dlouhých obtížných terminologických korekturách byly vydány normy:
ČSN P CEN ISO/TS 25107 - Nedestruktivní zkoušení – Sylaby pro školení NDT
ČSN EN ISO 12718 - Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení
vířivými proudy – Slovník
Novela nové normy pro kvalifikaci a certifikaci ISO 9712 ve
verzi FDIS měla být uzavřena na světové konferenci ICNDT
v Koreji, zatím není stanoven další postup.
Měsíčně (leden–červen 2020) bylo provedeno cca 20 hlasování k novým návrhům norem NDT všech metod a technik
v komisích ISO/TC 135 a CEN/TC 138.
7) Publikace – informační příručky, plakáty, časopis atd. CD
NDT konference v ČR 2019, příručka Basic
Pan Turek – předal zástupcům výborům vytištěný Encyklopedický přehled (nová rozšířená verze) – vzhledem k nekonání veletrhu For Industry je jich zatím dostatek k případnému
rozdávání.
Časopis – první číslo vyjde za 1. polovinu roku 2020, zatím je
přislíben jeden článek, termín zaslání případných článků je
30. 6. 2020.
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Příručka BASIC – 19. 6. bude sazba, 22. 6. začne tisk
a 30. 6. bude již příručka vytištěna.
Příručka VÍŘIVÉ PROUDY – jako lektor bude osloven pan
Šnajberk.
Ještě zbývají dva díly příručky RADIOGRAFIE.
8) Informace ze skupin – personální změny a plány RS a OS
na odborné akce dokonce roku 2020. Vybírání členských příspěvků viz bod 2) tohoto zápisu.
9) Cena ČNDT příprava – na další schůzi výboru připravit
návrhy
V rámci příprav na 50. Defektoskopii bude připraven seznam
již oceněných členů. Návrhy na cenu ČNDT bude výbor řešit
na příští schůzi výboru.
10) OS12 – Ing. Převorovský seznámil členy výboru s výsledky
telefonického hovoru s panem Štarmanem a společně oslovují budoucí členy skupiny. Na podzim by mohla být ustavu
jící schůze.
11) OS10 – Ing. Neugebauer informoval členy vedení o schůzce
OS, která se bude konat v Pardubicích dne 25. 6. 2020. Je
zajištěna prohlídka defektoskopické soupravy pro kontrolu
kolejnic.

12) NDT konference v roce 2020:
Prezident společnosti informoval o nadcházejících NDT akcích a bohužel je jich velmi málo, většina je jich přesunuta na
příští rok, což nám koliduje s ENDTCM 2021 organizovanou
ČNDT, z.s.
l Defektoskopia, Slovensko – 6. - 8. října
l Defektoskopie, Česko – 10. - 12. listopadu
l a další?
13) Různé
Viceprezident požádal o proplacení propadlých letenek a ubytování v Madridu, kde se mělo v březnu konat zasedání
EFNDT a BoD – výbor jednomyslně proplacení letenek
schválil.
Ing. Převorovský informoval o Research Day konané pod
záštitou NDT Academy – hlavním tématem bylo vzdělávání
inženýrů.
Ing. Svoboda informoval o měření pod názvem Hybrid
Advanced Technique.
14) Příští schůze se bude pravděpodobně konat 10. září 2020
v Praze.
V Brně 3. 7. 2020

Libor Topolář

Zápis 3. schůze vedení ČNDT, z.s.
čtvrtek 3. 9. 2020 od 10.00 hod.
jednací místnost DC Rezidence,
Novodvorská 1061/10 (komplex ELTODO),
142 00 Praha 4 – Lhotka
Prezence, omluvy – dle prezenční listiny omluveni: Ing. Koula
(zast. p. Turek), Ing. Sekerášová (bez zastoupení), Ing. Procházka (bez zastoupení), RNDr. Havránek (bez zastoupení
a bez omluvy)
Hosté – představitelé Technického magazínu
1) Představitelé Technického magazínu přišli poděkovat za výbornou spolupráci při realizaci rubriky: Nedestruktivní zkoušení v jejich časopisu. Přítomní představitelé časopisu se
shodli s přítomnými představiteli výboru, že tentokráte se
číslo velmi povedlo za což patří díky zejména firmám, které
dodaly včas spoustu podkladů. Výtisky byly předány předsedům jednotlivých skupin k další distribuci. Současně představitelé Technického magazínu nabídli možnost propagace
prodeje příruček v jejich časopise. Je naplánovaná větší fúze
s tímto časopisem zejména spojenou s propagací ENDTCM
2021.

2020

2) Zrušení Defektoskopie/NDE for SAFETY 2020
a) letos nebude udělena cena ČNDT, z.s.
b) sjezd ČNDT, z.s. – bude se konat jako rozšířený výbor
(pravděpodobně 19. 11. 2020); materiály budou včas rozeslány elektronicky předsedům jednotlivých skupin k diskusi ve skupinách; na rozšířeném výboru pak budou
připomínky zapracovány a případně schváleny v místě
jednání.
3) ENDTCM 2021 – postup přípravy a prezentace akce
Vznikají problémy s konkurencí, protože většina letošních
mezinárodních akcí se přesouvá na příští rok. Všechny termíny propagace jsou posunuty až na ty nejzazší termíny.
Problém je sehnat hlavní řečníky do jednotlivých sekcí.
V plánu je opět příloha NDT v Technickém Magazínu (již
v dubnu), kde by mohly firmy lákat na své produkty, které
budou prezentovat na výstavě.
4) Informace ze skupin
RS02 – přibyli dva členové; plánovaná schůze s exkurzí začátkem listopadu
RS04 – schůze počátkem října
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RS05 – volební schůze 8. září
RS06 – Workshop NDT podle situace na VŠ (přelom listopad-prosinec)
OS09 – schůze v říjnu v Praze
0S10 – schůze s exkurzí byla 23. června v depu SŽDC; jeden
člen ubyl
0S12 – v půlce září bude schůzka s Ing. Štarmanem
5) Informace k jednání ICNDT – podal viceprezident
V první části vzpomínky na zemřelé; velké problémy s konferencí v Soulu (posunutá na rok 2021); členské poplatky
máme zaplaceno a nyní platíme polovinu z toho co dříve.
Hlavně se řešila pandemie. 20th WCNDT 2020 – se bude
konat na přelomu května-června 2021 – odkaz na webu
v sekci NDT konference.
6) Současný stav tvorby norem – informace zaslána od Ing.
Kopce
Byly ukončeny překlady norem:
ČSN EN ISO 14096-1 Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace
systémů pro digitalizaci radiogramu – Část 1: Definice, kvantitativní měření parametrů kvality obrazu, standardní referenční film a kontrola kvality
ČSN EN ISO 14096-2 Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace
systémů pro digitalizaci radiogramu – Část 2: Minimální požadavky
Obě normy jsou v připomínkovém řízení.
Začala tvorba – překlad normy: EN ISO 22232-1 Non-destructive testing – Characterization and verification of ultraso-

nic test equipment – Part 1: Instruments (46 normostran)
Měsíčně je hlasování k návrhů aktualizace a novým vydáním
norem v počtu cca 10.
Nesystémový přístup vedoucího odboru strojírenství ČASu
ke schvalování tvorby norem NDT řeším permanentně.
7) Publikace – informační příručky, plakáty, studijní příručky
První a jediné číslo NDT Welding Bulletinu v roce 2020 – by
mělo být v listopadu a nahradí výroční konferenci, bude
obsahovat převážně propagaci firem. Termín pro zaslaní podkladů je 31.10.2020.
Anglická verze NDT Welding Bulletinu – do konce ledna tak,
aby se stihla poslat na 20th WCNDT 2020 (Korea) – bude obsahovat informace o ČNDT a propagaci ENDTCM 2021.
8) Různé
WCNDT 2028 – je připravena smlouva o smlouvě budoucí
s GUARANTEM.
Volební schůze APC – 22. září 2020: za ČNDT, z.s. byl výborem navržen a zplnomocněn Ing. Kubinyi.
Návrh, aby se 20th WCNDT 2020 zúčastnil prezident i viceprezident za účelem propagace NDT a CM 2021 – náklady
půjdou na účet ČNDT, z.s. S návrhem výbor souhlasil.
Ing. Převorovský informoval, že v rámci NDT Academia – byl
vytvořen dopis na ministerstva ohledně návrhu na nový typ
vzdělávání NDT inženýr (level 1). ČNDT, z.s. snahu vítá a je
připravena akci případně podpořit.
8) Příští rozšířená schůze (sjezd) se bude pravděpodobně konat
19. listopadu 2020 v Praze.
V Brně 21. 9. 2020

V rámci Sjezdu ČNDT v roce 2019 došlo k výměně
na nejvyšších pozicích vedení ČNDT. Po takřka neuvěřitelných dvaceti letech ve vedení České společnosti pro NDT, z.s. skončil ve funkci prezidenta ČNDT
Doc. Ing. Pavel Mazal, CSc. Za svoji mnohaletou
úspěšnou a významnou činnost ve prospěch ČNDT
zaslouží jen naše poděkování. Ve funkci jej vystřídal
nově zvolený prezident ČNDT Doc. Mgr. Libor Topolář, Ph.D. (na obrázku vpravo).
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Libor Topolář

Důležitou součástí organizační struktury ČNDT, z.s. jsou její firemní členové, kteří
podepsáním etického kodexu stvrzují, že přijímají cíle ČNDT uvedené ve stanovách ČNDT. Firemní členství je každoročně obnovováno a ČNDT předává certifikát o přijetí firemního člena na veřejnosti, zpravidla během výroční konference.
Na obrázku jsou představitelé firemních členů pro rok 2020 při předávání těchto
certifikátů během konference Defektoskopie 2019.

NDT WELDING BULLETIN

Začlenění metod nedestruktivního testování mezi
prostředky zvyšující bezpečnost letecké dopravy
v ČR
Ing. Viktor HODAŇ
Fakulta strojního inženýrství, letecký ústav
Vysoké učení technické v Brně
hodan@vutbr.cz
Anotace:
Článek poskytuje stručný popis základních metod nedestruktivního zkoušení a pojednává o využití vybraných
metod především v oblasti provozu, údržby a oprav nejpoužívanějších dopravních letadel v České republice. Současně představuje základní přehled používané provozní,
údržbové a opravárenské dokumentace současných dopravních letadel.
1 Úvod
Letecká doprava v porovnání s ostatními druhy dopravy silniční, drážní a vodní, patří dlouhodobě k nejbezpečnějším. Tento trend se daří udržet i přes její
neustálý nárůst. Pro představu celkový počet pohybů
(příletů a odletů) na našem největším tuzemském letišti PRAHA/Ruzyně byl v roce 1990 celkem 48 745.
V roce 2000 to bylo již 94 117, což představuje nárůst
o 93 %. V roce 2010 bylo zaznamenáno 156 052 pohybů, což je více jak trojnásobek oproti roku 1990.
Rozvoj letecké dopravy však stále roste. Obecně se
uvádí, že o 3 až 5 % ročně.
V případě letecké dopravy je nezbytné rovněž zdůraznit, že se současně jedná o finančně nejnákladnější
druh dopravy. Pořizovací cena jednoho letadla střední
velikosti je v průměru 1,5 miliardy Kč. V potaz je nutné
vzít i skutečnost, že bezpečnostní aspekt není významný jen z hlediska ochrany značných finančních
prostředků, ale s bezpečností souvisí i životy lidí, které
nelze finančně vyčíslit.
Jedním ze základních nejvyužívanějších oborů podílejících se na zajišťování provozní bezpečnosti a prodlužování životnosti dopravních letadel je bezesporu
nedestruktivní testování (NDT). Jeho jednotlivé metody tvoří základ provádění všech kontrol a prohlídek
jak v předvýrobní etapě, v průběhu výroby, tak i při
údržbě v provozu letadel. Své uplatnění má rovněž při
prováděných opravách letadel a kontrolách nově vyrobených dílů, nahrazující původní.
2 Stručný přehled metod nedestruktivního testování využívaných při údržbě dopravních letadel
Nedestruktivní metody zkoušení materiálů a konstrukčních celků jsou diagnostické metody, které se
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využívají k odhalení a vyhodnocení povrchových
i vnitřních vad, a to bez poškození nebo znehodnocení
kontrolovaných částí. U zjištěných vad lze kromě jejich charakteristik určit i rozměry. Mezi základní metody využívané při údržbě a opravách letadel patří
především vizuální, ultrazvuková, elektromagnetická,
magnetická a kapilární metoda. Tyto metody řadíme
mezi konvenční metody. V praxi se využívají i nekonvenční nedestruktivní metody, a to především rentgenová tenzometrie a termografie.
Visual Testing (VT)
Vizuální zkoušení je nejjednodušší, nejstarší a nejvyužívanější metoda. Jejím principem je zjištění a vyhodnocení povrchových vad zrakem. Pokud není při
provádění kontroly přerušena optická dráha mezi
okem osoby provádějící kontrolu a kontrolovanou
plochou hovoříme o vizuální kontrole přímé. Pokud
je tato dráha přerušena jedná se o nepřímou vizuální kontrolu. Zkoušení provádíme buď bez použití
pomůcek, nebo můžeme použít pomocné optické
pomůcky (zrcadla, lupy, mikroskopy), různá měřidla
(pravítka, úhloměry, hloubkoměry, tloušťkoměry),
porovnávací nástroje (etalony vad, etalony povrchů),
technická zařízení (boroskopy, endoskopy, fibroskopy, videostopy).
Ultrasonic Testing (UT)
Zkoušení ultrazvukem se řadí mezi základní metody
především pro svou využitelnost. Pomocí této metody se dají zjišťovat jak povrchové defekty, tak
i vnitřní vady kontrolovaného předmětu. Princip
této metody je založen na schopnosti průchodu ultrazvukových vln pevným materiálem (kovovým
i nekovovým). Jestliže hodnotíme odraz ultrazvukové vlny od jakéhokoliv rozhraní (vnitřní vady
nebo od zadní stěny kontrolovaného předmětu) hovoříme o metodě odrazové impulzní. Při využití této
metody používáme jednu sondu, která je schopna
vysílat i přijímat ultrazvukovou pulzní vlnu. V případě, že vyhodnocujeme zeslabení ultrazvukové
vlny při průchodu místem defektu materiálu, jedná
se o metodu průchodovou. Při aplikaci této metody

11

používáme dvě sondy, umístěné proti sobě, přičemž
jedna pouze vlnění vysílá a ta druhá pouze přijímá.
Eddy Current Testing (ET)
Zkoušení vířivými proudy je další metodou nedestruktivního testování. Tato metoda se řadí mezi tzv.
povrchové metody, což znamená, že je schopna detekovat povrchové vady, popřípadě můžeme určit
tloušťku nevodivé vrstvy na vodivém podkladu. Používá se pro zkoušení elektricky vodivých materiálů,
které se vyznačují tím, že mají určitou elektrickou
vodivost, magnetickou permeabilitu a určité rozměry. Tato metoda je založena na působení dvou
cívek, a to budící a měřící. Budící cívka je napájena
střídavým proudem a v jejím okolí vzniká primární
střídavé magnetické pole, které vyvolá ve zkoušeném materiálu tok vířivých proudů. Tyto vířivé
proudy způsobí vznik sekundárního magnetického
pole, které působí proti poli primárnímu. Obě tato
magnetická pole působí na měřící cívku, ve které se
indukuje napětí. Pokud dojde při zkoušení předmětu ke změně jeho vlastností, např. materiálu
nebo výskytu vady, popřípadě dojde-li ke změně
vzdálenosti snímače od zkoušeného povrchu, změní
se i napětí v měřící cívce (impedance cívky). Tato
změna představuje indikaci, která je dále zpracována a vyhodnocena.
Penetrant Testing (PT)
Zkoušení kapilární metodou je jednou z nejrozšířenějších a nejstarších metod nedestruktivního testování. Umožňuje nám zjišťování povrchových vad
u neporézních kovových i nekovových materiálů.
Princip této metody je založen na kapilárních vlastnostech kapalin, a to využitím především vzlínavosti
a smáčivosti vhodných kapalin (penetrantů), jejich
barevnosti, popřípadě fluorescence. Podle toho
také rozdělujeme kapilární metody na barevnou,
kdy barva penetrantu je výrazně odlišná od zkoumaného povrchu a fluorescenční, kde necelistvosti
jsou viditelné v ultrafialovém záření, ve kterém penetrant světélkuje. Metodu využíváme v případech,
kde nám k detekci nespojitostí vyúsťujících na
povrch zkoušeného povrchu nestačí přímá vizuální
metoda a potřebujeme tudíž zvýšit viditelný kontrast mezi nespojitostí a jejím okolím.
Magnetic Particle Testing (MT)
Magnetická prášková metoda, která je rovněž známa pod označením Metoda rozptylových toků, je
považována za principiálně velmi jednoduchou metodu. Tato metoda nám umožňuje zkoumání plošných povrchových i podpovrchových vad jako jsou
trhliny, praskliny a póry, ale výhradně u feromagnetických materiálů. Princip této metody je založen na
vytvoření magnetického rozptylového toku, který
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v místě defektu vystupuje nad povrch zkoumaného
materiálu a tento rozptylový tok je možné zviditelnit
pomocí magnetických prášků nebo sondami. Zmagnetování zkoumaného materiálu je možno provést
pólovým nebo cirkulárním magnetováním.
Radiographic Testing (RT)
Prozařování je další metodou nedestruktivního testování a obecně lze říci, že patří mezi rozšířené metody, ale v porovnání s ostatním konvenčními
metodami je finančně nákladnější. Tato metoda je
využívána pro zjišťování jak plošných, tak i objemových vad. Princip metody je založen na svazku ionizujícího záření vycházejícího ze zdroje záření, které
prochází materiálem a po jeho průchodu vytvoří na
radiogram obraz, kde je vada vyobrazena jako dvourozměrný útvar, který je tmavší (černější), než okolí,
které představuje základní zčernání radiogramu.
K prozařování se nejčastěji využívá rentgenové záření nebo záření gama. Když k zaznamenání obrazu
využijeme radiografický film (rentgenový), hovoříme
o ionizační detekci. Pokud využijeme fluorescenční
fólii, hovoříme o luminiscenční detekci.
Infrared Testing (IRT)
Infračervená termografie patří k dalším v praxi využívaným metodám nedestruktivního testování.
Umožňuje především zjišťování vnitřních dutin,
jejich výplň a delaminaci. Metoda je založena na měření a mapování povrchové teploty. Každý kontrolovaný předmět vyzařuje elektromagnetické záření
o vlnové délce v závislosti na jeho teplotě, přičemž
záření je nepřímo úměrné teplotě. S využitím infračervených snímačů (radiometrů) záření detekujeme
a měříme. Emitující záření je v termokamerách,
které obsahují infračervený detektor, převáděné na
elektrický signál, který se zobrazuje na monitoru počítače.
3 Programy údržby nejvíce používaných dopravních letadel v ČR
V leteckém rejstříku ČR je v součastné době nejvíce zapsáno dopravních letadel v hmotnostní kategorii nad
5700 kg typu Airbus, Boeing, ATR, Embraer. Přehled
jednotlivých modelů a počtů je znázorněn v Tab. 1.
Typ letadla
Airbus
Boeing
ATR
Embraer

Model letadla

Počet letadel

A 319
A 320
A 330
B 737
ATR-72
EMB-145

4
1
1
35
4
5

Tab. 1: Přehled počtů vybraných typů dopravních letadel
zapsaných v leteckém rejstříku ČR v květnu 2020
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Je potřebné zdůraznit, že tyto počty nejsou úplné,
protože ve flotilách tuzemských přepravců jsou vedeny i letadla registrované v jiných zemích.
3.1 Provozní, údržbová a opravárenská dokumentace
Provoz, údržba a opravy dopravních letadel se po
celou dobu svého technického života řídí podle přesně daných zásad a pravidel. Ty jsou zpracovány v manuálech a dokumentech, na jejichž zpracování se
podílí na jedné straně výrobci letadel a souvisejících
komponentů a na druhé straně provozovatelé letadel.
Pro lepší představu si ukážeme přehled základní používané dokumentace jednoho z největších výrobců
dopravních letadel Airbus, který je znázorněn na
Obr. 1.
Konkurenční společnost Boeing řeší problematiku dokumentace obdobně a vychází z podobné filozofie.
Rozdíly můžeme nalézt zejména v používaném názvosloví. Například u Airbusu příručka TSM (Trouble
Shooting Manual) je u Boeingu v podobě FIM (Fault
Isolation Manual). Pro úplnost je na Obr. 1 uvedena
i letová dokumentace.
AMM (Aircraft Maintenance Manual) – obsahuje všeobecný popis letadla a jeho systémů, předepsané pra-

covní postupy a prováděné testy.
CCOM (Cabin Crew Operation Manual) – popisuje
předepsané postupy palubních průvodčích.
FCOM (Flight Crew Operation Manual) – je dokument
obsahující rozpracované postupy v konkrétních letových situacích.
FM (Flight Manual) – je obecný postup pilotování letadla.
IPC (Illustration Part Catalogue) – obsahuje grafické
znázornění a číselník všech dílů konstrukce letadla.
MEL (Minimum Equipment List) – obsahuje seznam
zařízeních a agregátů na letadle, které mohou být nefunkční při dodržení letové způsobilosti. Současně
stanovuje podmínky, za kterých se může let uskutečnit a dobu jeho platnosti.
MP (Maintenance Planning) – obsahuje veškeré úkoly
údržby a stanovuje, v jakých periodách se mají provádět jednotlivé dílčí body údržby.
NTM (Non Destructive Testing Manual) – obsahuje
všeobecný popis využívaných NDT metod a stanovuje
instrukce pro provádění nedestruktivních metod
zkoušení daných částí konstrukce letadla.
QRH (Quick Reference Handbook) – slouží jako přehledný a stručný návod.
SM (Schematic Manual) – obsahuje funkční schémata
jednotlivých letadlových soustav.

Obr. 1: Přehled používané provozní, údržbové a opravárenské dokumentace
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SRM (Structural Repair Manual) – obsahuje postupy
pro stanovení určení místa, typu a rozsahu poškození,
určení opravitelnosti a způsob provedení opravy.
TSM (Trouble Shooting Manual) – obsahuje postupy
při odstraňování závad zjištěných v provozu.
WBM (Weight and Balance Manual) – obsahuje aktuální protokol o hmotnosti letadla a postupy pro stanovení centráže. Jeho součástí jsou rovněž instrukce
pro plnění letadla palivem, instrukce pro rozmístění
nákladu v podpalubních prostorech a osob a věcí na
palubě letadla.
WM (Wiring Manual) – obsahuje elektroschémata.
3.2 Nedestruktivní metody využívané při provozu,
údržbě a opravách letadel
Vzhledem k tomu, že přímá vizuální kontrola je při
údržbě dopravních letadel všudypřítomna, zaměříme
se v této kapitole na kontroly prováděné s pomocí nejrůznějších zařízení.
Obecně lze konstatovat, že tzv. přístrojové nedestruktivní kontroly jsou při údržbě a opravách dopravních
letadel prováděné především u konstrukčních celků,
které jsou při provozu v pohybu a přenáší různá mechanická a aerodynamická zatížení, popřípadě jsou
vystavena tepelnému namáhání. Jedná se především
o podvozkovou soustavu, vztlakové klapky, kormidla
řízení a pohonnou jednotku apod..
3.2.1 Kontroly prováděné na draku letadla
Mezi nejužívanější nedestruktivní metody při kontrolách na draku letadla bezesporu patří metoda vířivých
proudů. Tyto kontroly se provádí přímo na letadle. Vysokofrekvenčními proudy (500 kHz) se při využití porovnávacího etalonu a příložnou sondou kontrolují
zejména na trhliny u potahu trupu, přepážek a podélníků, různé promáčkliny, místa po opravách začištěním nebo vybroušením a v neposlední řadě místa
po zásahu bleskem. Při údržbě a opravách konstrukcí
draku se rovněž využívají rotační sondy, především za
účelem kontroly otvorů při odvrtání nýtů. Nízkofrekvenční proudy (do 100 kHz) jsou s využitím srovnávacího etalonu aplikovány především na letadle Boeing
B737 CL při podpovrchové kontrole zadní tlakové přepážky a v místě chemického frézování nouzových východů v centroplánu. Této metody se rovněž využívá
za účelem měření vodivosti, která se uplatňuje u tvářených duralových dílů za účelem ověření strukturálního stavu materiálu při prováděných opravách
zejména po tepelném ovlivnění např. od zásahu bleskem, kdy je nezbytné zjistit velikost tepelně ovlivněné
oblasti. Metodu vířivých proudů při použití nízkofrekvenčních proudů lze dále využít při měření tloušťky
u nevodivých vrstev na vodivém podkladu např. při
zjišťování tloušťky laku na potahu.
Kapilární metoda se rovněž využívá při opravách kon-
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strukčních dílů draku letadla, zejména však při výrobě
nových nahrazujících dílů a jejich úpravách.
Další konvenční metodou využívanou při opravách
spojených se zabroušením, je ultrazvuková metoda,
která nám umožňuje zjistit tloušťku zbytkového materiálu po opravě. Speciálně upravenou sondou, kterou tvoří 64 měničů uspořádaných v lineární řadě, se
provádí u letadel Airbus A320 na horním potahu
křídla u zadního nosníku v místě převisu v jeho spodní
části kontrola na korozi měřením tloušťky za účelem
zjištění jejího náhlého úbytku.
Magnetická prášková metoda se využívá při kontrolách tahové vzpěry od motoru u letadla Boeing B737.
Nedestruktivní metoda, která se také využívá při
údržbě a opravách dopravních letadel, je rentgenová
metoda. Ta se využívá především při kontrole silových
uzlů s předpokládanými napěťovými místy v přetlakové části trupu letadla a v místech upevnění podvozků do konstrukce křídla. Je používána rovněž při
kontrolách rámů nouzových východů, oken a dveří.
Touto metodou bývají také kontrolována místa spojení přepážek a podélníků. U letadel Boeing B737 se
využívá při kontrole rámu pilotní kabiny, u letadla ATR
se kontrolují touto metodou pianové závěsy u nákladových dveří. U letadel Airbus se využívá jako ověřovací metoda ke zjišťování přítomnosti vody ve
voštinových konstrukcích. Obecně patří tato metoda
k méně využívaným.
3.2.2 Kontroly prováděné na soustavě přistávacího zařízení
Při kontrolách stavu podvozků u letadel Boeing B737
CL a NG se využívá hlavně magnetická prášková metoda, a to především při provádění generálních oprav
podvozkových soustav, kdy se touto metodou provádí
až 90 % kontrol jednotlivých podvozkových dílů. Kontrolují se především podvozkové nohy, vzpěry, nůžky,
veškerý spojovací materiál, především šrouby disků
kol a feromagnetické komponenty brzdové soustavy.
Další nedestruktivní metodou, která se využívá při
kontrole podvozků, je kapilární metoda. Ta se především využívá při kontrole feromagnetických dílů podvozku, částích nemagnetické soustavy brzd a disků
kol. Touto metodou se rovněž kontroluje spojovací
čep nůžek, u kterého může dojít k nežádoucímu pnutí
z důvodu přetažení. Tyto kontroly se provádí převážně
na specializovaných pracovištích.
Při předepsaných prohlídkách letadel Boeing B737 CL
se dále kontrolují oka na nohách podvozků v místě
uchycení pracovních válců, a to ultrazvukovou metodou.
3.2.3 Kontroly prováděné na vztlakových klapkách
U předepsaných kontrol na vztlakových klapkách se
využívá ultrazvukové metody především ke kontrole
vozíků klapek na trhliny.
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poškození v opravitelných limitech,
provede se jeho oprava. Po její provedení se musí provést opět defektoskopie. U rotujících nebo jinak namáhaných částí se využívá zejména
fluorescenční kapilární metoda, metoda vířivých proudů a magnetická
prášková metoda. U motorů CFM56 je
výrobcem umožněna boroskopická
oprava lopatek vysokotlakého kompresoru broušením, tzv. Boroblending. Součástí takto provedené opravy je kontrola provedeného výbrusu
po 25 – 100 FH (letových hodin) od
opravy na případné rozvinutí trhliny
z prostoru opravy. Vzhledem k tomu,
že z provozních důvodů není tato kontrola vždy možná, vyvinula Snecma
Obr. 2: Schematické znázornění využití vybraných metod NDT
metodu boroskopické fluorescenční
a charakteristických míst na letadle
kapilární kontroly. Tato metoda spočívá v boroskopickém očištění brou3.2.4 Kontroly prováděné na soustavě řízení
šené lopatky, aplikaci kontrolních kapalin a následné
Magnetická prášková metoda se využívá při provádění
kontrole penetrace. Výrobce motoru může na základě
kontrol ok pracovních válců přenášející síly do výškotakto provedené kontroly bezprostředně po opravě
vého kormidla. S příchodem letadel Airbus se začala
v konkrétních případech ustoupit od předepsané konvyužívat další nekonvenční nedestruktivní metoda
troly po 25 – 100 FH (letových hodin) po opravě loa to termografie. Své uplatnění našla především při
patky.
kontrole na přítomnost vody ve voštinových kon-

strukcích použitých zejména u výškových a směrových
kormidel.

3.2.5 Kontroly prováděné na pneumatické soustavě
Při kontrolách potrubí odběru vzduchu od kompresoru se kontrolují především místa svárů a ohybů
pomocí kapilární metody. Tyto kontroly se provádí
zejména na specializovaných pracovištích.
3.3 Nedestruktivní metody využívané při provozu, údržbě a opravách pohonných jednotek
Pro pohon současných dopravních letadel se používají především proudové motory CFM56, na jejichž výrobě se podílí dva světoví výrobci. a to americký
General Electric a francouzská Snecma.
V průběhu běžné údržby těchto motorů, se kromě
prohlídek, prováděných přímou vizuální kontrolou využívá i nepřímá vizuální metoda, a to pomocí boroskopů. V případech, kdy je podezření na nález trhlin
se pak jejich přítomnost ověřuje především barevnou
kapilární metodou, popřípadě i fluorescenční kapilární metodou. V případech kontroly zvláště namáhaných částí, jako například závěsy motoru, se využívají
metoda vířivých proudů, magnetická prášková metoda a fluorescenční kapilární metoda.
Zjistí-li se při kontrolách poškození, jehož rozsah je
přes manuálem stanovený limit, ale současně je toto
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4 Závěr
Nezadržitelný pokrok technických vědních oborů neustále vede ke zdokonalování konstrukčních řešení, využívání nových technologií a materiálů při výrobě
dopravních letadel.
V současnosti je zřetelný především vývoj v používaných materiálech. Důkazem může být nejnovější
B787 Dreamliner, který je zhotoven z 50 % své hmotnosti z kompozitních materiálů. Pro srovnání u B777
to bylo 12 %.

Obr. 3: Příklad boroskopického zjištění poškození na náběžné
hraně lopatky 9. stupně vysokotlakého kompresoru
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Obdobný vývoj lze očekávat i u výrobců motorů. Ti by
měli v budoucnu využívat při výrobě pokročilé keramické kompozity, od kterých se očekává spojení tepelné odolnosti keramiky s houževnatostí charakteristickou pro kovy. Uplatněny by měly být ve vnitřních
částech motoru, zejména při výrobě spalovacích komor. Další výhodou komponentů z těchto materiálů
by mělo být, že nevyžadují chlazení, což by zjednodušilo konstrukční řešení a zvýšilo účinnost a efektivitu
motoru.
Tyto změny bezesporu postihnou i další vývoj jednotlivých metod nedestruktivního testování, které se již

v současnosti nezaměřují pouze na zjišťování vad materiálů a výrobků, ale hledají se cesty, jak vzniku vad
předcházet, především hledáním a odstraňováním příčin jejich vzniku. Toto úsilí v konečném důsledku najde
odezvu ve zvyšování bezpečnosti provozu dopravních
letadel.

Článek Začlenění metod nedestruktivního testování mezi
prostředky zvyšující bezpečnost letecké dopravy v ČR je
výstupem projektu FW01010556 UAV SIRIUS. Tento projekt je financován se státní podporou Technologické
agentury ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci
Programu TREND.
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1. Úvod
V technické praxi je nutné detekovat problémy a jejich
zdroje co nejrychleji a nejpřesněji, aby byl nepřetržitě
zajištěn bezpečný provoz. V oblasti pneumatických zařízení byla pro analýzu abnormálních podmínek vyvinuta řada technik monitorování stavu. Techniky zkoušení těsnosti zahrnují řadu postupů, jakými jsou např.
vizuální vyšetření unikajícího media, příp. vznikajících
bublin, elektronické snímání hluku emitovaného unikajícími tekutinami, chemickou nebo radiologickou
detekcí malého množství obsažených tekutin nebo tekutin specificky zavedených jako stopovací látky. Diagnostika v reálném čase se efektivně aplikuje na
detekci poruch v automatických výrobních linkách,
v oblasti dopravy a mnoha dalších oborech. Neustále
se však hledají nové způsoby, jak kontrolovat a předvídat jakékoli vady. Jednou z možností je monitorování
stavu metodou akustické emise. Pro použití této velmi
citlivé metody, je nutné znát změny signálu na různých úrovních zatížení a zejména vliv různých vad na
tento signál.
V Ústavu konstruování VUT v Brně byla ve spolupráci
se střediskem diagnostiky Dakel Praha vytvořena laboratoř zaměřená na aplikace metody akustické
emise. Počátečním úkolem bylo využití této metody
při hledání detailnějších informací o průběhu degradačních změn v materiálech především při cyklickém
zatěžování (klasické i kontaktní únavě). Po získání pře-

hledu o možnostech této metody a přístrojovém dovybavení laboratoře jsme se zaměřili na další aplikační
oblasti především ve strojírenské a energetické oblasti. Určitou výjimkou byla spolupráce s Mendelovou
univerzitou v Brně při sledování změn aktivity při
transportu živin ve stromech. O všech výsledcích jsme
naše domácí odborníky postupně informovali na konferencích Defektoskopie i v tomto časopise. Našimi
základními průmyslovými partnery byli v posledních
letech firmy koncernu ZKL Brno, ABB a zejména Poličské strojírny a.s. (PS). Vybrané výsledky v oblasti
diagnostiky pneumatických systémů získané díky spolupráci s PS jsou představeny v tomto příspěvku.
2. Identifikace poškozených pneumatických válců
V první fázi našich experimentů byly ověřovány možnosti detekce vadných pneumatických válců v rámci
výstupní kontroly hotových výrobků v Poličských strojírnách. Byl vysvětlen vztah mezi akustickou emisí
a různými typy vad v pneumatických válcích. Parametry nezbytné pro srovnání byly vybrány po analýze
signálů získaných z testů [1]. Byly použity dva snímače
umístěné na vstupní a výstupní části válce. Rozdíly
byly identifikovány porovnáním maximální kvadratické hodnoty signálů ze snímače A a maximální kvadratické hodnoty ze snímače B pro jeden pracovní
cyklus. Poškozené a nepoškozené válce se rozlišují pomocí rozdílu v energetických hodnotách v signálech obou senzorů.

Obr. 1 Schéma testovací
stanice pneumatických válců
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Signály akustické emise byly
zaznamenány v průběhu vysouvání a zasouvání pístu
válce a poté analyzovány [2].
Časové zpoždění se počítá
mezi digitálním vstupem a zahájením pohybu a dobou
zdvihu v důsledku netěsnosti
a zatížení – obr. 2.
Hodnota ∑ RMS např. ze snímače B v průběhu jednoho
cyklu může být použita pro
vyhodnocení kvality válce.
Čím nižší je hodnota, tím
lepší je kvalita (obr. 3).

Obr. 2 Příklad záznamu odezvy AE na testovací režim válce s poškozením v rámci laboratorních
zkoušek s použitím dvou snímačů AE.

V rámci experimentů byl vysvětlen vztah mezi parametry
AE a různými typy vad
v pneumatických válcích. Poškozené a nepoškozené válce
byly rozlišeny např. pomocí
rozdílu v energetických hodnotách RMS.

Obr. 3. Srovnání hodnot RMS nepoškozených válců a válců s umělými defekty

3. Vliv zatížení pneumatického válce
Další etapy testování byly zaměřeny na doplnění informací o vlivu velikosti a způsobu zatížení na funkci
pohonů a snímané parametry signálu. Další oblastí
bylo sledování vývoje signálu AE v závislosti na postupujícím záběhu a následném opotřebení pneumatických válců v těchto systémech. V tomto případě
zařízení použité k provedení experimentu zahrnuje:
testované válce PS ISO - průměr pístu 100 mm, zdvih
pístu 100 mm, snímače AE IDK-14 s vestavěným předzesilovače. Frekvenční rozsah 34 dB [10-400 kHz], přívod tlaku vzduchu 6 bar, pneumatické ovládání
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systému, dva tlakové senzory a monitorovací systém
AE s analyzátorem DAKEL-ZEDO se dvěma kanály
a různými hmotnostmi zatížení. Celková perioda měření parametrů AE (RMS, energie) je 250 Hz.
Schéma uspořádání zkoušky se zatížením dole je
představeno na obr. 4.
Ukázka části výsledků měření při vysouvání pístu se
zatížením nad válcem a pod válcem jsou souhrnně
znázorněny na obr. 5. Podobné výsledky (s nižší hodnotou RMS a s opačným trendem změn) byly zjištěny
při zasouvání válce [3].
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Obr. 5 Souhrnný trend změn hodnoty RMS při změnách
mechanického zatížení
Obr. 4 Zkušební sestava
pneumatického válce
s dolním zatížením

4. Dlouhodobé zatěžování pneumatických válců
pro pohon dveří autobusu
V rámci této série experimentů byly provedeny dlouhodobé zkoušky válců pro otevírání dveří autobusů.
Tyto válce ve spojení s dalšími mechanismy zajišťují
otočný pohyb ramene s dveřmi a finální dosednutí
k zajištění polohy (obr. 6).

Obr. 6 Schéma experimentu pro zkoušky válců pro otevírání
dveří autobusů
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Obr. 7 Reálná zkušební stanice pro zkoušky válců pro autobusy
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V první fázi cyklování válce bez zátěže bylo měření signálu AE rozděleno na předem stanovené intervaly, ve
kterých po cca 1 min. byly ukládány parametry spojité AE (RMS, obálka signálu, energie signálu) vč. kontinuálně navzorkovaného záznamu na 2 MHz.
Intervaly měření byly po 1.103; 1.104; 5.104; 1.105;
1.106; 2,5.106; 5.106; 8,5.106 a 1.107 cyklech.
Pro účely srovnání vývoje změn parametrů signálu
a frekvenčního spektra byly jednotlivé úseky přesně
rozděleny na jeden pracovní cyklus, který byl vymezen digitálním vstupem signálu z bezkontaktních magnetických snímačů polohy při přepouštění vzduchu
nad píst a pod píst. Následně tyto úseky byly znor-

movány a zobrazeny do grafu na obr. 8. Je zřejmé, že
do cca 10.000 cyklů se RMS příliš neměnilo (záběh),
potom do cca 250.000 cyklů došlo k poklesu a od
500.000 cyklů dochází k nárůstu, který vyvrcholil nejvyšší hodnotou při 1.000.000 cyklů. Silnější hodnoty
signálu pocházejí vždy z fáze tlumení v závislosti na
poloze daného snímače. Při rotaci během zavírání
(dveří) je také vidět zvýšená hladina signálu, která odpovídá době na zdvih pístu o 13 mm. Je zajímavé, že
tento úsek nebyl ze začátku cyklování vůbec patrný,
ale po záběhu se začínal zvýrazňovat. V grafu na obr.
8 jsou také zvýrazněna místa, kde se časem objevily
nové prvky v charakteristice signálu (červené oblasti),
které by mohly reflektovat známky opotřebení.

Obr. 8 Odezva RMS na jeden pracovní cyklus válce pro pohon dveří autobusu na snímači A (vstup do válce)

V další fázi měření byl válec osazen reálným ramenem
(obr. 7), které bylo na konci zatíženo 10 kg. Měření
probíhalo na novém válci, který ještě nebyl cyklován,
a to do dalších 1.107 cyklů. V tomto případě byly jednotlivé fáze pracovního cyklu oproti cyklování bez zatížení časově posunuty (např. fáze tlumení z 30% na
25%) z důvodu bezpečného provozování zejména
s ohledem na přítomné zatížení a kontakt silentbloku
s rámem dveří (při otevírání). Zatímco jeden pracovní
cyklus bez zatížení trval cca 5 vteřin, u válce zatíženého to byl více než dvojnásobek – 12 vteřin. Ze „síly“
a charakteru signálu bylo opět možné poznat, který
snímač byl na straně víka, kde dochází k vypouštění
vzduchu do atmosféry přes škrtící šroub a také jestli
v rámci škrcení dochází ke zdvihu unášecí trubky.
Každý snímač má proto svou vlastní charakteristiku.
Při dovírání (dveří), tj. posledních cca 5° fáze závěrečného zvedání unášecí trubky se opět začíná zvýrazňovat zvýšená hladina signálu.
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5. Mobilní zařízení pro detekci úniků tlakového
média ze systému
Závěrečná etapa prací byla věnována vývoji mobilního
přístroje pro detekci úniků a byla realizována ve spolupráci s firmou ZD Rpety stř. Dakel a především s Ing.
Janem Šifnerem.
Identifikace úniků média akustickou emisí zahrnuje
detekci, lokalizaci a vyhodnocení úniků a určení, kdy
se tok tekutiny stane turbulentním. Pokud jde o konstrukci, netěsnosti lze klasifikovat jako vnitřní nebo
vnější; v obou případech jsou nežádoucí [3]. Základní
principy detektorů úniku AE se spoléhají na skutečnost, že plyn nebo kapalina unikající malým porušením vytváří vf zvukovou vlnu, která prochází obklopujícím systémem cestou akustického úniku [4].
Zařízení použité k provedení experimentu zahrnovalo
různé průměry otvorů [trysky 0,1 - 0,5 mm], mikrofon
AE pro sběr signálu z umělého úniku, monitorovací
systém AE s analyzátorem DAKEL-ZEDO se dvěma
kanály. Celková doba měření parametrů AE (RMS,
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energie) vzorkování byla 1 000 Hz. Snížení šumu pomocí senzoru s integrovaným nízkošumovým předzesilovačem IDK-14 s kmitočtovým rozsahem 34 dB
[20–400 kHz].
Parametry použité detekční pistole byly následující:
zisk zařízení: (standardně 20 dB, rozsah 0 dB - 60 dB),
zisk musí být nastaven s ohledem na prostředí a sílu
signálu tak, aby byl co nejvyšší, ale aby nedocházelo
k výraznému přetečení displeje. Referenční frekvence
pro heterodynní kmitočtovou transformaci ovlivňuje
výstup sluchátek (standard. 27.000 Hz, rozsah 0 –
85.000 Hz, krok 1.000 Hz). Vzorkovací frekvence zařízení: (standardní 192 kHz, lze zvolit: 8 kHz, 11 kHz,
16 kHz, 22 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88 kHz, 96 kHz,
176 kHz, 192 kHz), pro použití ultrazvukové mikrofonu
je nutné nastavit vzorkovací frekvenci co nejvyšší.
Umělé úniky byly vytvořeny pomocí různých otvorů
trysek, které byly použity pro snížení tlaku. Pro
záznam signálu byl použit AE mikrofon ve stabilních
vzdálenostech 0,5 - 2 m a naměřené hodnoty byly zaznamenány (viz schéma na obr. 9).
5.1. Změny RMS podle průměrů otvorů
V našem experimentu byly průtok, rychlost, teplota,
hustota a objem rychlosti vzduchu konstantní. Tlak byl

Obr. 9 Hodnoty tlakových ztrát v závislosti na průměru otvoru

6,08165 bar a průměry otvorů jsou 0,2-0,5 mm. Hodnoty tlaku se mění s průměrem otvoru. Poté, co je tlak
změřen bez úniku, je otvor otevřen, pak je tlak změřen
znovu pro výpočet tlakové ztráty a mikrofon AE zaznamená signál z otvoru ve vzdálenosti 1 m pro výpočet RMS pro každý průměr otvoru.
Když se změní průměr otvoru, zvýší se poklesový tlak
a průtok – obr. 10. Hodnoty tlaku a RMS byly zaznamenány a vypočteny, jak ukazuje obr. 11. V tomto případě se zvýší hodnota RMS, která se mění podle
průměru clony. Pokles tlaku a průtok jsou úměrné
úrovni signálu AE a průměru otvoru.
U otvoru o průměru 0,1 mm bylo možné detekovat
únik a jeho polohu až ze vzdálenosti 2 m.

Obr. 10 Vztah mezi
průměrem otvoru,
tlakovou ztrátou
a průtokem

Obr. 11 Vztah mezi
průměrem otvoru,
parametrem RMS
a průtokem
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5.2 Přenosný diagnostický přístroj pro detekci
úniků

b)
Obr. 12 Nově vyvinuté detektory úniků: a) první funkční vzorek
b) prototyp výrobku

a)
Po úspěšném uzavření této etapy byly možnosti akustické emise testovány u jednoho z odběratelů výrobků
Poličských strojíren a.s. u firmy Iveco a.s. v montáži
autobusů. Zde byla poprvé použita zkušební sada mobilního testovacího přístroje. Na základě těchto testů
a zkoušek provedených přímo v Poličských strojírnách
byl ve spolupráci z Ing. Janem Šifnerem vyvinut prototyp přenosného diagnostického přístroje.
Pro posouzení možnosti detekce úniku provozních
plynů u spolupracujících zákazníků bylo realizováno
další úspěšné měření, a to v závodě Iveco Czech Republic, a. s., který patří mezi nejvýznamnější firmy
České republiky a je jedním z největších závodů na výrobu autobusů v Evropě.
V průběhu výrobního cyklu se zde standardně provádějí zkoušky těsnosti vybraných celků konvenčním
diagnostickým zařízením, které je schopno detekovat
určité typy úniků. Pro srovnání výsledků tohoto zařízení a nově vyvíjené jednotky v rámci řešení projektu
TAČR byla realizována měření na místech s pneumatickými prvky, která bývají statisticky nejvíce problematická. Jednalo se zejména o dveřní systémy ovládající otevírání/zavírání dveří, potom se také může
jednat o úniky na chladícím okruhu nebo úniky z pohonů CNG, LPG apod..
Detekce úniků vzduchu ze vzduchových rozvodů ve
výrobní hale prokázala, že laboratorní vzorek detek-
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toru AE byl schopen identifikovat úniky minimálně
srovnatelně s běžně využívanými zařízeními. Únik
vzduchu byl patrný jak změnou frekvence zobrazované na displeji přístroje, tak i ve sluchátkách. Podle
intenzity změny slyšitelné i viditelné frekvence lze poměrně spolehlivě usuzovat i na intenzitu úniku. Díky
směrové trubici detektoru bylo možné velmi přesně
určit místo úniku v úrovni konkrétního spoje. Zajímavým zjištěním byla skutečnost, že v rámci dílenských
měření byla zjištěna změna frekvence v okolí stroje
pro elektrojiskrové obrábění. Jelikož se nepodařilo
identifikovat žádné místo úniku, byl jev vyhodnocen
jako vliv samotného stroje. Vyplývá z toho omezení
pro použití detektoru pro měření v místech, která
mohou být rušena zařízeními emitujícími parazitní
frekvence
6. Závěr
Prvním tématem tohoto příspěvku bylo ověření použitelnosti metody akustické emise pro hodnocení
funkčnosti pneumatických pohonů a následně zjistit
zda dochází v důsledku jejich dlouhodobého provozu
k detekovatelnému provoznímu poškozování. Jako
nejvhodnější kritérium pro posouzení jeho stavu byl
zvolen běžně užívaný parametr spojité AE kvadratická
hodnota signálu – RMS, která dle výsledků např. na
obr. 3 a 8 reflektuje chování válce v provozních podmínkách, zejména změny související s tzv. záběhovou
fází a postupným provozním opotřebováním.
Druhým cílem bylo ověření využití nově vyvíjeného AE
detektoru pro kontrolu těsnosti na stacionárních tlakových rozvodech ve výrobních provozech Poličských
strojíren a.s. a následně na vzduchotechnických instalacích v dopravních prostředcích (autobusech).
Výsledky měření byly využity pro další zdokonalování
ultrazvukového detektoru a vývoj plně funkčního pro-
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totypu detektoru úniků, který je nyní připraven k průmyslovému využití v Poličských strojírnách a.s. Nově
vyvinutý ruční přístroj je primárně určen k detekci
úniků vzduchu z pneumatických systémů stabilních
a zejména mobilních. Lze jej využít i k detekci úniků jiných plynů. Detektor zaznamená únik turbulentního
charakteru minimálně od hodnot 5 Pa/s. Uplatní se
při preventivní kontrole a servisu pneumatických
prvků a rozvodů. Úniky detekuje pomocí citlivého ultrazvukového mikrofonu s různými směrovými nástavci, podle typu detekovaného úniku. Vlastní detekce probíhá vizuálně pomocí změn v zobrazeném

FFT signálu a současně je možné využít i akustickou
detekci signálu zpracovaného heterodynem. Signál je
možné také zaznamenat a přehrát.
7. Poděkování
Prezentované výsledky z tohoto příspěvku souvisí s řešením projektu č. TH03010422 „Mobilní aparatura pro
detekci vad pneumatických systémů“ podporovaného
Technologickou agenturou ČR a částečně projektu
FSI-S-20-6247, který je řešen na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně.
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SOUČASNÉ MOŽNOSTI DETEKCE KAVITACE
METODOU AKUSTICKÉ EMISE
Jan Šifner1, Václav Koula1, Jiří Samek1, Martin Hudec2
DAKEL - středisko technické diagnostiky ZD Rpety
2
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Odbor fluidního inženýrství Viktora
Kaplana, Technická 2896/2, 616 69 Brno
1

Kavitace je vznik dutin v kapalině při dostatečně velkém poklesu tlaku. Ten může být důsledkem lokálního
zvýšení rychlosti (hydrodynamická kavitace), případně
průchodu intenzivní akustické vlny v periodách zředění (akustická kavitace). Dutina je zpočátku vyplněna
vakuem, později se vyplní párou nebo do ní mohou difundovat plyny z okolní kapaliny. Při vymizení podtlaku, který kavitaci vytvořil, dochází k implozi a dutina
kolabuje za vzniku rázové vlny s destruktivním účinkem na okolní materiál. Kavitace vzniká například na
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lopatkách lodních šroubů, turbín, na čerpadlech a dalších zařízeních, která se velkou rychlostí pohybují v kapalině.
Imploze dutin při kavitaci způsobuje nejen zvukové
efekty, ale také snižuje účinnost strojů a může způsobit i mechanické poškození povrchových vrstev konstrukčních materiálů. Zvukové projevy kavitace mají
charakter ultrazvukového signálu a je možné je diagnostikovat s využitím diagnostických systémů z oblasti akustické emise (AE).

23

Obrázek 1 - Měření v laboratoři Odboru fluidního inženýrství Viktora Kaplana (v popředí aparatura IPL3x4)

Pokusy o detekci kavitace pomocí měření akustické
emise v Československu sahají do 70-tých let minulého
století. Profesor Oldřich Taraba se svým týmem na
Elektrotechnické fakultě ČVUT konstruoval mimo jiné
i přístroje umožňují detekci a jednoduchou kvantifikaci
kavitačních jevů. Díky unikátní konstrukci se rozšířily
všude tam, kde byla potřeba diagnostika tohoto jevu.
Pokud jsou ještě funkční, jsou na hranici životnosti
a v případě defektu prakticky neopravitelné.
DAKEL - středisko technické diagnostiky ZD Rpety se
zabývá využitím AE v nedestruktivní diagnostice (tlakové zkoušky, namáhání strojírenských konstrukcí)
více než 30 let. Současně ale také vyvíjí nová zařízení
a systémy pro diagnostiku AE. Spolupracuje s vysokými školami a vědeckými institucemi. Výsledkem jsou
systémy s vysoce citlivými snímači, rozlišením 18 bitů
a vzorkovací frekvencí 15MHz. Díky unikátním zesilovačům je možné dosáhnou celkové zesílení měřícího
řetězce až 130dB.
Ve spolupráci s Fakultou strojního inženýrství VUT
v Brně, jsme ověřovali možnosti studia kavitačních jevů
s využitím metod diagnostiky AE. Kavitaci pokládáme,
zejména v oblasti čerpadel a turbín, za důležitý problém, který si zaslouží řešit s využitím moderních nástrojů analýzy AE. V laboratoři Odboru fluidního
inženýrství Viktora Kaplana Energetického ústavu jsme
testovali na vírové turbíně možnosti diagnostiky kavitace s využitím našich systémů pro AE.
Vírová turbína byla osazena standardním systémem
snímání hydraulických a mechanických veličin, kterými
byl monitorován a řízen provozní stav. Současně byly
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osazeny 3 snímače dynamických veličin, piezoelektrický snímač tlaku Kistler 211B6, snímač zrychlení PCB
352A60 a mikrofon G.R.A.S 40PH. Měřící ústředna NI
PXI s kartou PXIe-4492 s vzorkovací frekvencí 200 kHz.
Provozní data pro jednotlivé měřící body a hodnoty veličiny σ byla snímána a průběžně ukládána s frekvencí
1kHz nebo 10 Hz.
Měření AE probíhalo na daném modelu vírové turbíny
s uniformní lopatkovou mříží, 6 lopatek, nastavených
na 6°, postupně byly nastavovány provozní parametry,
které odpovídaly hodnotám veličiny σ od tzv. „superkavitace“ při σ = 1,1 až po stav bez kavitace při σ = 3,8.
Úroveň vývoje kavitace je vyjádřena kavitačním číslem
σ. Podle ČSN EN 60 193 je:

kde s

pabs2
pva
v2
r
E
H
NPSE
NPSH

je Thomův kavitační součinitel
absolutní tlak v místě nízkotlakého vztažného průřezu 2
tlak syté vodní páry
rychlost kapaliny v místě nízkotlakého vztažného průřezu 2
hustota kapaliny
měrná hydraulická energie
čistý spád na turbínu
čistá kladná sací měrná energie
čistá kladná sací výška

Měření AE bylo provedeno aparaturou IPL3x4 (4 kanály, 18bit, 15MHz) a byly použity kontaktní snímače
DAKEL MDK13AS42 s vestavěným předzesilovačem
42dB.
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Obrázek 2 - Obálka (tyrkysová) a RMS (modrá) záznamu signálu kavitace při konstantních jednotkových otáčkách 102,5 min-1,
zaznamenaná aparaturou IPL3x4, červené čáry σ vyznačují stabilní stav systému

Obrázek 3 - RMS (modrá) téhož signálu a integrovaná obálka signálu (fialová)

Obrázek 4 Zaznamenaný signál
AE kavitace - imploze
kavitačních dutin při
s = 1,1

2020

25

Obrázek 5 Detail signálu AE imploze kavitační
dutiny při s = 1,1

Experimenty ukázaly, že s využitím snímání je AE
možné detekovat, zaznamenat a analyzovat akustické
projevy kavitace. V laboratorních podmínkách je možné zaznamenat jednotlivé imploze kavitačních dutin
(obrázky 4 a 5). Pokud jde o vyhodnocení míry kavitace, nabízí se využít standardní postupy AE, tedy
záznam a vyhodnocení obálky a RMS signálu AE, rozeznání jednotlivých fází je obtížné díky tomu, že se
v signálu vyskytují vysoce energetické špičky v dů-

sledku implozí kavitačních bublin. Lepší informaci poskytuje průměrná hodnota počítaná za vhodně zvolený čas. Ta je zobrazena na obrázku 3 - fialová křivka
- průměrná hodnota signálu v intervalu 20 s. Metoda
analýzy průměrné hodnoty za časovou jednotku dává
poměrně dobré výsledky, pokud se v signálu dominantně nevyskytují další složky akustického signálu
vznikající provozem strojního zařízení.

Obrázek 6 vyhodnocení stop
v signálu pomocí
umělé inteligence

Zdaleka nejpřesnější pro detekci a určení míry kavitace
je vyhodnocení signálu pomocí nástrojů umělé inteligence. Na obrázku 6 je vidět, že křivka červené stopy
(trace 2) přesně odpovídá změnám σ. Modrá křivka
(trace 5) odpovídá přestavování spádu v modelu pomocí stlačeného vzduchu (až do σ=2 je v systému podtlak).
Prediktivní diagnostika s využitím AE
Jak již bylo naznačeno v úvodu, kromě vlivu na účinnost zařízení může kavitace poškozovat zařízení a zkracovat jeho životnost. Proto je důležité její monitorování
všude tam, kde by mohlo docházet k jejímu vzniku.
Proto jsme vyvinuli detektor kavitace CADET - 1, který
je vhodný pro orientační měření.
Měření míry kavitace s využitím AE upozorní s dosta-
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tečným předstihem na její vznik. Význam systémů AE
pro monitorování kavitace spočívá nejen ve včasném
odhalení možných problémů, ale umožňuje nastavit
optimální pracovní a provozní režimy reálných strojních zařízení. To umožní například omezit vznik poškození a závad způsobených kavitací. V praxi to napomáhá naplánovat výměnu dílů nebo upravit provozní režim stroje tak, aby se prodloužil interval mezi
revizemi nebo opravami. Současně to umožňuje optimalizovat provozní režim u turbín nebo dlouhodobě
běžících rotačních čerpadel s cílem, aby byl maximálně
efektivní z hlediska výkonu a účinnosti.
Tento výzkum je prováděn v rámci projektu Specifického
výzkumu s názvem "Aplikace principů mechaniky tekutin
jako nástroj pro udržitelný rozvoj." číslo FSI-S-20-6235
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Hodnocení struktury železničních náprav
útlumem ultrazvukových vln
Bernard Kopec, QTU, Bohumín-Záblatí, Česká republika
Od prvních dodávek železničního dvojkolí zákazníci požadovali zkoušení náprav ultrazvukem a postupně dalších
výrobků. Od roku 1966 do roku 1973 byly nápravy zkoušeny v té době moderními defektoskopy firem KRETZ
(Rakousko), LEHFELD (Německo) a českými přístroji typu UID – S (Laboratorní přístroje Chotutice). Systematická
ultrazvuková kontrola dle nejmodernějších postupů začala v roce 1973 na přístrojích typu USIP 11 firmy
Krautkrämer (Německo), a první instalované poloautomatické lince v Evropě KS 3000. V průběhu let 1973 –
2000 byla vyvinuta, odzkoušena a zdokonalena metoda hodnocení struktury železničních náprav ultrazvukem
na základě útlumu ultrazvukových vln, která je dnes využívána ke kontrole ve většině evropských zemí, USA , Indii
a Austrálii (presentace na světových ultrazvukových konferencích Ultrasonics International Graz 1979, [18],
Brighton 1981 [19], Londýn 1985 [20], Londýn 1987 [21], Madrid 1989 [22], Le Touquet 1991 [23], Vídeň 1993
[24], Edinburgh 1995 [25] a 15. světové konferenci NDT Řím 2000 [26].
V současné době je ultrazvukové zkoušení náprav prováděno na přístrojích firmy Krautkrämer a linkách firmy
Starmans electronics (Česká republika), které využívají současný stav poznání v tomto oboru. Článek v přehledu prezentuje historii vývoje a současný stav hodnocení hodnocení fertiticko - perlitické struktury ultrazvukem železničních
náprav na závodě železničního dvojkolí Železáren a drátoven Bohumín, od roku 2000 podniku Bonatrans Bohumín.

1 Úvod

Nápravy železničního dvojkolí přenášejí zatížení z rámu podvozku přes ložiska na kola a naopak z kol na
rám a patří k nejvíce namáhaným částem vagónu. Náprava železničního dvojkolí byla částí, na níž Wöhler
ověřoval první poznatky o únavě. Náprava byla rovněž
první součástí železničního dvojkolí kontrolována ultrazvukem železničními drahami.
V současné době jsou podle stanovených předpisů
systematicky kontrolovány ultrazvukem nápravy
všech kolejových vozidel jak u výrobců náprav, tak při
stanovených periodických opravách během provozního používání. Železniční společnosti v celém světě
se již po řadu let intenzivně zabývají problémem únavových trhlin na nápravách a jejich detekci za pomoci
ultrazvukových zkoušek. K tomu, aby byla možnost
detekce únavových trhlin jsou předepisovány různé
metody ověřování způsobilosti pro ultrazvukové zkoušení, které zároveň hodnotí jakost struktury nápravy
[1, 16].
Všechny dosavadní způsoby zkoušení struktury ultrazvukem však mají svá omezení. Pokud nejsou stanoveny přesně podmínky zkoušení a nejsou známy
a vzaty v úvahu všechny možné anomálie struktury
může dojít k naprosté nereprodukovatelnosti výsledků zkoušení.
Na základě analýzy řadu let prováděných zkoušek
železničních náprav ultrazvukem a experimentálního
ověřování na vzorcích uvádí tato práce rozbor faktorů,
které je nutno vzít v úvahu při všech používaných me-
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todách hodnocení struktury materiálu železničních
náprav ultrazvukem.
Vzhledem k tomu, že strukturní vlastnosti ovlivňují
některé fyzikální vlastnosti ultrazvuku při jeho průchodu materiálem, především útlum, je možno využit
jeho změn k posuzování stavu struktury.

2 Rozptyl ultrazvuku v kovech

Při průchodu ultrazvukové rovinné vlny jakýmkoliv
prostředím dochází k poklesu akustického tlaku v závislosti na vlastnostech prostředí. Tento pokles se nazývá útlum ultrazvukových vln a je v kovových materiálech tvořen dvěma složkami: absorpcí a rozptylem.
Velikost útlumu ultrazvuku se vyjadřuje činitelem
útlumu α, který je dán součtem dílčích útlumů:
kde znamená
absorpční koeficient absorpce
absorpční koeficient rozptylu
ztrátové číslo, vyjadřující ztráty absorpcí
ztrátové číslo, vyjadřující ztráty rozptylem
frekvence ultrazvukových vln
funkce frekvence ultrazvukových vln/absorpce
funkce frekvence ultrazvukových vln/rozptyl
Útlum ultrazvukových vln se nejčastěji vyjadřuje
v dB/m a dB/mm, Oba dílčí útlumy jsou funkcí frekvence f.
Absorpce ultrazvuku při jeho průchodu tuhým prostředím vzniká jako důsledek vnitřního tření kmitají-
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cích částic, hysterezních ztrát, plastického tečení
a magnetických, relaxačních, únavových a tepelných
jevů. Absorpce se skládá z mnoha jevů, které mají
rozdílnou závislost na frekvencích a proto se dosud
projevuje nejednotnost určení závislosti absorpčního
součinitele na frekvenci. Mason a McSkimin [1,2,3]
Merkulov [6,7] aj. uveřejnili lineární závislost na frekvenci:

α =a
a

1

f

Papadakis [9] a Aurich s Martinem [11] uvádějí, že
útlum způsobený absorpcí je úměrný čtverci frekvence ultrazvuku:
2

α =a f
a

1

Druhou složkou útlumu je rozptyl ultrazvukové energie, způsobený tím, že materiál není naprosto homogenní. Tento druh útlumu se vyskytuje zejména
v polykrystalické struktuře, která obsahuje rozhraní,
na kterých se akustický odpor skokem mění. V kovech,
které se skládají z většího počtu náhodně orientovaných zrn mají převážný vliv na hodnotu činitele útlumu ztráty rozptylem as.
Myšlenku rozptylu zvuku na cizích částicích v matrici
látky poprvé formuloval Rayleigh [12]. Základy teorie
rozptylu ultrazvuku byly poprvé uveřejněny Masonem
a McSkiminem [2,3], kde původní Rayleighova myšlenka byla ověřena experimenty v kovech. Další výzkumy prokázaly vliv rozptylu v polykrystalických
materiálech a upřesnily závislostí na struktuře kovů.
Významné práce v tomto oboru, které jsou dnes základem pro posuzování struktury materiálů ultrazvukem uveřejnili mimo jiné Papadakis [13,14], Roderick
a Truell [5], Bass [8], Frielinghaus a Koppelmann [10]
a Obraz [15].
Vliv rozptylu ultrazvukových vln na zrnech struktury
se projevuje podle vzájemného poměru střední velikosti zrna D a délky ultrazvukové vlny . Je-li délka vln
mnohem větší než střední velikost zrna ( >> D ), nastává tzv. Rayleighův rozptyl. Ztráty v oblasti Rayleighova rozptylu jsou úměrné třetí mocnině střední
velikosti zrna. Účinný střední objem zrna vyplývá
z rozdělovací funkce objemu zrna se zřetelem na podíl
objemu každé třídy zrn. V této oblasti kmitají rozptýlené částice v jedné fázi s postupem ultrazvukové vlny.
Při délce vlny srovnatelné se středním průměrem zrna
λ ≈ D se napojí na oblast Rayleighova rozptylu oblast
stochastického rozptylu v níž ztráty rostou úměrně
se střední velikosti zrna. Hranice přechodu z Rayleighova rozptylu ke stochastickému má určitou šířku,
která závisí na rozděleni zrn. V oblasti stochastického
rozptylu vznikají rezonance v důsledku vlastního kmitání rozptylovaných částic.
Úzký rozsah stochastického rozptylu přechází do oblasti difúzního rozptylu, který nastává při ( λ  D ). Ul-
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trazvuk difunduje mezi jednotlivými zrny, dochází
k útlumu v každém zrnu. V oblasti difúzního rozptylu
jsou ztráty nezávislé na frekvenci a nepřímo úměrné
střednímu průměru zrna.
Při vysokých frekvencích, v oblasti λ  D dochází k absorpci ultrazvuku v každém zrnu a zároveň k odrazu,
jsou-li na hranicích zrn vyloučeny různé příměsi. Tuto
oblast je možno nazvat heterogenním rozptylem.

3 Měřeni útlumu ultrazvuku

Nositelem informace o útlumu ultrazvuku u všech
způsobů měření je velikost echa. V defektoskopii se
obvykle používá impulsní odrazová metoda s využitím
ultrazvukových defektoskopů se zobrazením A.
Měření činitele útlumu impulsní odrazovou metodou
spočívá vždy ve srovnání velikostí koncových ech. Výpočet činitele útlumu v jakékoliv oblasti ultrazvukového pole ve vzorku tloušťky d je možno provést dle
vztahu:
α=

ϕ
1
n +1
(20 log H n + 20 log n+1 − 20 log
+ 20 log R)
2d
n
ϕ
H n+1
n

kde značí:
20 log

H
H

n

n +1

20 log

20 log

ϕ
ϕ

n +1
n

n +1
n

20 log R

[dB.mm-1]

poměr skutečných koncových ech změřený atenuátorem defektoskopu
opravného činitele, vyjadřujícího odchylku
od lineárního poklesu velikosti koncového
echa se vzdáleností
ztráty velikosti echa následkem geometrie
ultrazvukového pole mezi skutečnými echy
součinitele reflexe ve vazební vrstvě

Obtížnost měření útlumu spočívá v tom, že velikosti
ech, které se objeví na obrazovce defektoskopu při
měřeni nemusí být pouze nositeli informace vlastního
útlumu daného materiálu. Nejdůležitější ztráty, které
ovlivňují velikost echa a nejsou zaviněny samotným
materiálem jsou tyto:
a) Ztráty vlivem vzdálenosti. Tyto ztráty jsou způso
beny poklesem akustického tlaku v závislosti na
vzdálenosti. V blízkém poli se neuplatňuje vliv rozbíhavosti ultrazvukového svazku, ale akustický tlak
vykazuje minima a maxima. V přechodové oblasti
se již uplatňuje vliv rozbíhavosti ultrazvukového
svazku, ale akustický tlak neklesá úměrně se zvětšující vzdáleností. Ve vzdáleném poli způsobuje
rozbíhavost svazku pokles akustického tlaku nepřímo úměrný vzdálenosti.
b) Přechodové ztráty. Tyto ztráty jsou způsobeny akustickým rozhraním mezi sondou a zkoušeným materiálem a jejich velikost je závislá na krycí vrstvě
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měniče, drsnosti povrchu materiálu, vazebním
prostředku a přítlačné šíle. Velikost těchto ztrát se
určuje experimentálně.
c) Ztráty zaviněné nerovnoběžností povrchů. Není-li
zkušební povrch zcela rovnoběžný s odraznou plochou, může dojít ke zvýšení nebo snížení velikosti
echa v důsledku interference. Požadavky na rovnoběžnost povrchu jsou tím vyšší, čím vyšší je frekvence.
d) Vliv konečného průřezu vzorku. Jestliže je průřez
zkoušeného vzorku menší nebo srovnatelný s průřezem ultrazvukového' svazku, dochází k odrazům
ultrazvukového svazku od bočních stěn vzorku.
Tím jsou způsobeny interference a transformace
ultrazvukového svazku a vyvolány tak nepravé in
dikace.
Vlivy uvedené pod a) a b) je nutno uvažovat vždy ve
výpočtech, avšak vlivy uvedené pod c) a d) je možno
vyloučit vhodnou geometrií vzorku.

4 Stanoveni velikosti zrna struktury

Možnost stanovení velikosti zrna struktury oceli vyplývá ze zjištěných závislostí součinitele rozptylu na
velikosti zrna (obr. 1, 2). Součinitel rozptylu je v oblasti
Rayleighova rozptylu úměrný objemům střední velikosti zrn. Pro přesnější způsob určení velikosti zrn je
vhodné stanovit součinitel rozptylu as, i když nárůst
celkového činitele útlumu a složka absorpce aa podstatně neovlivňuje.
Máme-li dva vzorky o stejné tloušťce a stejné jakosti
povrchu a známe-li u jednoho metalograficky zjištěnou velikost zrna, je možno změřením útlumu v obou
vzorcích při stejné akustické vazbě a výpočtem [16,
18] zjistit u druhého vzorku přibližnou velikost zrna.
Při plné citlivosti ultrazvukového defektoskopu zjistíme nejvyšší frekvenci, při níž nedochází ke ztrátám
rozptylu. Na této frekvenci se tedy uplatní pouze
ztráty absorpcí a ty odečteme od celkového naměřeného činitele útlumu a dostaneme pouze ztráty, způsobené rozptylem na zrnech struktury. Při několikanásobně vyšší frekvenci dochází k odrazům na
zrnech, což se projeví na stínítku obrazovky výskytem
„trávy" mezi počátečním impulsem a prvním koncovým echem. Protože byla zvolena nejnižší frekvence,
při níž se jevily patrné odrazy od struktury, lze s jistotou předpokládat, že pracujeme v oblasti Rayleighova
rozptylu. Ze získaného součinitele rozptylu as určíme
ztrátové číslo rozptylu a2, které je úměrné D3.
3

Z poměru
kde značí

a =D
a2 D
2

x

a2

3
x

ztrátové číslo rozptylu vzorku se
známou velikostí zrna D,
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a22

ztrátové číslo rozptylu vzorku s hledanou velikostí zrna Dx.
vypočteme přibližně hledanou velikost zrna struktury.
U tohoto způsobu měření je však třeba, aby geometrie vzorků nebo výrobků, které chceme zkoušet, byla
stejná. U zkoušeného materiálu se vyžaduji dokonalé
a rovnoběžné protilehlé povrchy. Musí být dosaženo
stále stejné a opakovatelné akustické vazby.

5 Provozní způsob třídění materiálu podle
struktury

V provozních podmínkách není zapotřebí provádět
absolutní měření útlumu a výpočet ztrátových čísel
rozptylu. Jestliže měříme výrobky stejné geometrie,
stejnou sondou, používáme konstantní akustickou
vazbu, pak ztráty způsobené rozbíhavosti ultrazvukového svazku a přechodové ztráty jsou stále stejné. Pro
zjištění požadované struktury se spokojíme s výrokem
ano — ne a nepřiřazujeme útlum určité velikosti zrna.
Při tomto způsobu měření je nutno použít ultrazvukový impulsový defektoskop s monitorem a k dodržení stále stejného akustického navázáni sondy
mechanický přípravek k upevnění sondy na výrobek
při měření.
Na výrobku nebo etalonu o známé požadované struktuře se nastaví na obrazovce defektoskopu první
a druhé koncové echo od zadní stěny. Na výšku druhého koncového echa se nastaví monitor, který tuto
výšku světelně nebo zvukově signalizuje. Při kontrole
výrobku o stejné velikosti zrna jako etalon nebo se
strukturou jemnozrnější monitor světelně nebo zvukově signalizuje, že koncové echo dosáhlo předepsané výšky. Při kontrole výrobku, kde struktura je
hrubozrnnější než v etalonu, druhé koncové echo poklesne a tím dojde k vypnutí světelné nebo zvukové
signalizace.

6 Hodnocení způsobilosti materiálu železničních náprav ke zkoušce ultrazvukem

Pro hodnocení způsobilosti materiálu železničních náprav se používají hlavně dvě metody předepisované
železničními drahami. Je to metoda ultrazvukové
transparence, používající axiální směr zkoušení a metoda poklesu koncových ech používajícími axiální nebo radiální směr zkoušení nápravy. Obě metody
využívají k hodnocení veličiny útlumu ultrazvukových
vln, žádná z nich však neurčuje hodnoty činitele
útlumu.
K dosud používaným dvěma metodám přiřazujeme
metodu číselného zjišťování hodnoty činitele útlumu
a předpokládáme, že zjištěná hodnota v dB na jednotku délky při předepsané pracovní frekvenci se stane v budoucnu významným parametrem pro
hodnocení jakosti železničních náprav.
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6.1
Metoda ultrazvukové transparence
Celková ultrazvuková transparence pro danou frekvenci a pro seřízení dané citlivosti se určuje podle
počtu koncových ech viditelných na obrazovce. Zkušební podmínky, na nichž závisí transparence jako parametry sondy, přístroje, způsob zapojení musí být
dohodnuty v přejímací normě.
Tímto způsobem se zkoušení provádí pro většinu kontinentálních železnic a železnice USA (oscilogramy na
obr. 3, 5). Dle tohoto způsobu je zkouška ultrazvukové
transparence prováděna na surových nápravách
s opracovanými čely o drsnosti čelní plochy max.
12,5 μm, bez středicích důlků a děr se závitem, axiálním směrem přes celou nápravu. Pracovní frekvence
je volena 2 MHz, Ø měniče 20 – 24 mm, zkušební rozsah 10 m, nastavení max. citlivosti. Náprava je vyhovující, objeví-li se při zkoušení min. 4 koncová echa od
zadní stěny a čtvrté koncové echo musí dosahovat
min. 1/10 výšky stínítka obrazovky.
6.2

Metoda zjišťování poklesu
koncových ech

6.2.1 Pokles prvního koncového echa – axiální
zkoušení

Zkoušení se provádí podélným prozvučením nápravy
z čela nápravy, které má drsnost povrchu max.
12,5 μm. Ke zkoušení se používá přímé sondy s frekvencí 2 MHz, efektivní průměr měniče 20 – 24 mm.
Přímá sonda se přiloží ve čtyřech místech na čelo čepu
nápravy. Nastavení citlivosti zkoušení se provádí na
etalonu tvaru a rozměru nápravy tak, aby výška koncového echa od zadní stěny etalonu byla 4/5 výšky rastru obrazovky. Jako etalonu se používá náprava, která
má strukturu s velikostí zrna 6 dle ASTM E 112 – 74.
Náprava nevyhovuje ultrazvukové zkoušce v tom případě, poklesne-li první koncové echo na ½ výšky nastavení koncového echa na etalonu a více. Tento
způsob zkoušení je aplikován např. pro francouzské,
polské a české železnice (oscilogram na obr. 4).

6.2.2 Rozdíl poklesu prvního a druhého koncového echa – radiální zkoušení

Zkoušení se provádí sondou o frekvenci 4 MHz a průměru měniče 20 – 24 mm. Citlivost zkoušení se nastaví přiložením sondy do zdravé části nápravy tak,
aby výška prvního koncového echa byla ve výšce stínítka obrazovky. Časová základna se nastaví na 500
mm v oceli. Nápravy nevyhovují zkoušce v tom případě, když druhé koncové echo je menší nebo rovno
hodnotám koeficientu útlumu 7,5 dB/m. Tato měření
se provádí na třech místech po délce nápravy. Tímto
způsobem se zkouší nápravy např. pro belgické železnice (oscilogram na obr. 6).
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6.2.3 Zjišťování hodnoty činitele útlumu
Nejpřesnější určení způsobilosti materiálu nápravy ke
zkoušce ultrazvukem a zároveň nejobtížnější je stanovení hodnoty činitele útlumu a. [1,16] Ve vzorci pro
výpočet útlumu je nutno uvažovat nejen rozdíl amplitud mezi sousedními koncovými echy ale i ostatní
ztráty v důsledku rozbíhavosti ultrazvukového svazku,
geometrie ultrazvukového pole a ztrát ve vazební
vrstvě. Způsob zjištění a výpočtu je nutno předem dohodnout v objednávce. Tento způsob hodnocení způsobilosti materiálu železničních náprav ke zkoušce
ultrazvukem předepisuje norma ISO 5948.

7 Negativní činitelé ovlivňující výsledek
zkoušky
7.1 Axiální směr zkoušení
a) Vliv geometrie výrobku. Pro zjišťování ultrazvukové
transparence jsou nápravy zkoušeny v surovém
stavu. Opracována jsou pouze čela náprav. Tvar
částí náprav není stejný u všech zkoušených náprav. Přesný tvar dostává náprava až po mechanickém opracování. Tím mohou vzniknout nekon
trolovatelné odrazy od neostrých hran a může dojít
ke změně počtu koncových ech na obrazovce.
b) Vliv místa přiložení sondy. Pro reprodukovatelnost
je důležité stanovit místo pro přiložení sondy. Při
zkoušení z míst blíže povrchu projeví se okrajový
efekt v důsledku odrazu ultrazvukových paprsků
od povrchu těla nápravy. Nejvhodnější je umístit
sondu do středu čela nápravy, případně co nejblíže
středícímu důlku.
c) Vliv zkoušejícího pracovníka. Vlivem výše uvedených činitelů a vlivem zkoušení při max. citlivosti
jsou oscilogramy často nepřehledné a vyžadují
hodnocení dostatek zkušeností zkoušejícího personálu pro správnou interpretaci.
d) Vliv přístroje a sondy. Současná praxe seřizování
zařízení pro kontrolu ultrazvukem impulsovou metodou a záznam parametrů zařízení neposkytuje
dostatečnou informaci o tom, jaké vlastnosti má
mít zařízení při opakované kontrole, aby změny měřených veličin mohly být jednoznačně přisouzeny
změnám kvality zkoušeného předmětu. Uvedení
typu defektoskopu a jeho nastavení, a předepsání
parametrů sondy ještě nevylučuje systematickou
odchylku při opakovaném měření, způsobenou
rozdílnými vlastnostmi zařízení, které předpis ani
záznam nepostihuje. Ve všech dosavadních použitých podmínkách je předepsán pouze průměr
sondy a pracovní frekvence. Byla zjištěna rozdílná
závislost útlumu ultrazvuku na velikosti zrna pro
křemenné měniče a měniče z piezokeramiky .
1, 2).
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Obr. 1 Závislost součinitele útlumu na střední velikosti zrna
a frekvenci při zkoušení náprav sondami s křemennými měniči.

týká se v přímce. Pro stálou fixaci sondy je vhodné
ji umístit do přípravku, zaručujícího konstantní tlak
po celou dobu zkoušky.
b) Vliv neopracovaného povrchu. V případě nevyhovujícího výsledku ultrazvukového útlumu je možnost tepelného přepracování, pokud se zkouší na
neopracovaném povrchu. Vliv povrchu na výsledek
zkoušení je významný a proto je nutno, aby nápravy byly před zkoušením tryskány broky a zbaveny okují.
c) Vliv lokálního zkoušení. V případě, není-li předepsáno zkoušení po celé ploše nápravy, nedává
výsledek zkoušky obraz o struktuře celé ploše nápravy, nedává výsledek zkoušky obraz o struktuře
v celé nápravě. V případě lokálního zkoušení naopak může útlum poklesnout z důvodu místních
anomálií struktury, které nemusí mít vliv na exploatační spolehlivost nápravy a zkreslí výsledek
zkoušky.
Pro reprodukovatelnost zkoušení ultrazvukové transparence je nutno v přejímacích podmínkách předepsat tyto parametry: přístroj, jeho nastavení, sondu –
frekvenci, průměr a druh měniče a pro kontrolu a každé skupiny stejně tepelně zpracované a stejné tavby
namátkové ověření výsledků na opracované nápravě
s přesně definovanými rozměry. Z hlediska ekonomického nutno zkoušet na neopracované nápravě
z důvodu možnosti případného tepelného přepracování při nevyhovující struktuře.
Pro reprodukovatelnost zkoušení a zamezení rozporu
je nutno pravidelně ověřovat způsob zkoušení i na opracovaných nápravách, i když výsledné vyřazení z titulu
nevyhovujícího útlumu je ekonomicky nevýhodné. Nezbytnou podmínkou ve směrnicích pro ultrazvukové
zkoušení náprav by měla být nejvyšší přípustná hodnota velikosti zrna určena metalograficky.

8 Experimentální ověřování vlivu struktury
nápravy na útlum ultrazvuku

Obr. 2 Závislost součinitele útlumu na střední velikosti zrna
a frekvenci při zkoušení sondami s piezoelektrickými měniči.

7.2 Radiální směr zkoušení
Kromě vlivu přístroje a sondy uvedených v bodě 1 d)
projevují se při radiálním zkoušení tyto negativní vlivy:
a) Vliv způsobu přiložení sondy na válcový povrch.
Sonda je přiložena na nápravu – tvar válce a do-
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Útlum ultrazvuku materiálu železničních náprav se
měřil impulsní odrazovou metodou s použitím kontaktní akustické vazby. Ke zkouškám bylo použito ultrazvukových impulsních defektoskopů UID-S firmy
Laboratorní přístroje Chotutice (Česká republika)
a USIP 11 firmy Krautkrämer a sond o frekvencích
2 – 15 MHz. Bylo použito sond s křemennými měniči
a sond s piezokeramickými měniči. Chemické složení
použitých materiálů (0,25 až 0,33 % C, 0,75 až 1,00 %
Mn; 0,25 až 0,40 % Si; max. 0,04 % P; max. 0,04 % S)
odpovídalo platným předpisům mezinárodní železniční unie UIC. Pro zjištění závislosti útlumu ultrazvukových vln ve struktuře materiálu náprav byly zvoleny
různé režimy tepelného zpracování, tak, aby byly vyčerpány všechny možnosti vzniku různých struktur.
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Struktura železničních náprav správně normalizována
je feriticko-perlitická s převažující feritickou složkou ve
střední velikosti zrna D = 0,22 − 0,036 mm, odpovídající dle ASTM stupni 7 až 8 po celém průřezu. V případě porušení předepsaného režimu normalizace
nebo zásahu do chodu pece, případně vlivem chemického složení výchozího materiálu může se vyskytnout nerovnoměrná struktura po průřezu, řádkovitá
struktura, tvořená v pásech pouze feritickými zrny
nebo u tepelně nezpracovaných náprav Widmannstättenova struktura.
Z průběhu závislosti činitele útlumu na frekvenci,
které byly sestrojeny pro různé velikosti zrn, je možno
tvrdit, že u vzorků s jemnozrnnou strukturou a optimálním režimem zpracování pro daný materiál roste
útlum ultrazvuku se stoupající frekvencí velmi pozvolna. Závislost útlumu na struktuře se projevuje
v rozptylové složce útlumu. Rozdělení podílů absorpce
a rozptylu v činiteli útlumu a je proveditelné v tom případě, když je rozdílná závislost na frekvenci těchto podílů a to je právě v oblasti Rayleighova rozptylu. Na
nižších frekvencích převládají u materiálu náprav
ztráty absorpcí, zatím co ztráty rozptylem jsou malé.
Vyšetřováním při plné citlivosti ultrazvukového defektoskopu byly při středních velikostech zrn mm zjištěny ztráty rozptylem až do frekvence 4 MHz, při
střední velikosti zrna D = 0,22 − 0,06 mm a u Widmannstättenovy struktury od 3 MHz.
Z průběhu závislostí útlumu ultrazvuku na velikosti
zrna ve srovnání s experimenty provedenými různými
druhy sond (obr. 1, 2) je možno vyvodit tyto závěry:
a) Průběh závislostí útlumu ultrazvuku na velikosti
zrna u téhož materiálu je pro každý druh sond
o stejné frekvenci jiný.
b) Na průběh závislosti útlumu na velikosti zrna má
vliv kromě průměru sondy i materiál elektroakustického měniče.

d) Útlum ultrazvukových vln stoupá s rostoucí velikostí zrna struktury.
Na základě provedených experimentů a zkušební
praxe [16,17] kromě velikosti zrna, která je rozhodujícím činitelem pro určení ztrát rozptylem je možno tvrdit, že v materiálu náprav mají vliv i další činitelé,
způsobující malou reprodukovatelnost všech dosud
používaných způsobů hodnocení struktury náprav ultrazvukem:
9.1 Nerovnoměrnost struktury v celém objemu
výrobku
V dosavadních pracích a experimentech bylo v Rayleighově vztahu uvažováno pouze s hodnotou střední
velikosti zrna. Velikosti zrn struktury nejsou u daného
materiálu v celém objemu stejné (obr. 3, 4). Na útlum
ultrazvuku mají větší vliv zrna o větším průměru než
zrna, která mají nejčastější průměr. Při hodnocení
ultrazvukem tedy dostáváme průměrnou velikost
zrna v celém objemu zkoušeného materiálu. Tato se
musí nutně lišit od metalograficky zjištěné velikosti
zrna struktury.

Obr. 3 Nerovnoměrná struktura nápravy a oscilogram při axiálním zkoušení frekvencí 2 MHz metodou ultrazvukové transparence.

9 Rozbor výsledků měření útlumu

Zkoušky prokázaly, že útlum ultrazvukových vln velmi
citlivě zaznamenává změny ve struktuře materiálu železničních náprav.
Měřením útlumu a rozborem naměřených výsledků
byly u tohoto materiálu ve shodě s dříve provedenými
experimenty potvrzeny tyto skutečnosti:
a) Útlum ultrazvukových vln stoupá u všech struktur
s frekvencí.
b) Útlum ultrazvukových vln tvoří 2 složky: absorpční
a rozptylová.
c) Vliv struktury na útlum při běžně používaných frekvencích v materiálu železničních náprav se projevuje v rozptylové složce útlumu.
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Obr. 4 Nerovnoměrná struktura nápravy a oscilogram při axiálním zkoušení frekvencí 2 MHz metodou poklesu prvního koncového echa.
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9.2 Množství feritické složky ve struktuře
Se stoupajícím procentem feritu ve struktuře stoupá
útlum. Rozptyl ultrazvuku ve 2 nápravách o stejné
velikosti zrna je větší u té nápravy, která má větší podíl
feritické složky.
9.3 Widmannstättenova struktura
Výskyt feriticko-perlitické Widmannstättenovy struktury v nápravách špatně tepelně zpracovaných (obr.
5) nebo neprošlých režimem tepelného zpracování
způsobuje jiný rozptylový mechanismus než u běžné
polyedrické struktury. Widmannstättenova struktura
má mnohem výraznější útlum především na vyšších
frekvencích ve srovnání s polyedrickou strukturou.
Místní výskyt této struktury v nápravě způsobuje při
průchodu ultrazvukových vln pokles velikosti echa,
který je v Rayleighově oblasti úměrný zdánlivému stejnoosému zrnu, jehož hypotetický střední průměr se
nachází mezi střední délkou a střední šířkou deskovitých útvarů.

Obr. 5 Widmannstättenova struktura při axiálním zkoušení frekvencí 2 MHz metodou ultrazvukové transparence.

9.4 Orientace zrn vůči procházejícímu ultrazvukovému svazku
Při hodnocení struktury ultrazvukem u náprav se rušivě projevuje silně řádkovitá struktura (obr. 6). Řádky
struktury, složené pouze z feritických zrn při průchodu
ultrazvukových vln, souhlasí-li směr jejich pronikání se
směrem řádků, způsobují nekontrolovatelné zvýšení
útlumu a nepřinášejí očekávané výsledky. Pro přesnější určení vlivu velikosti zrna na útlum ultrazvukových vln je nutno uvažovat i tyto vlivy dosud
nezahrnuté ve vztahu pro výpočet útlumu v Rayleighově oblasti, které mají vliv na posuzování struktury
ultrazvukem:
9.5 Tvar zrna
Tvar zrn je výsledkem tepelné a mechanické historie
výrobků nebo vzorků. Výsledný rozptyl závisí i na způsobu, jakým bylo dané velikosti zrna dosaženo. Tvá-
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Obr. 6. Řádkovitá struktura nápravy a oscilogram při radiálním
zkoušení frekvencí 4 MHz metodou rozdílu poklesu prvního
a druhého koncového echa.

řením se mění útlum rozptylem podstatně rychleji,
než by odpovídalo dosaženému zmenšení zrn. Lze to
vysvětlit tím, že tvářením vzniklá nová rozhraní mají
jiný charakter než měla rozhraní mezi původními zrny.
Útlum ultrazvukových vln v materiálu náprav klesá se
stoupajícím stupněm pro tváření.
9.6 Hranice zrn a substruktura zrn
Vliv hranic jednotlivých zrn a substruktury zrn na rozptyl ultrazvuku se projevuje především u náprav s vyšším obsahem perlitické složky nebo náprav z mikrolegovaných ocelí. Hranice zrn, pokud jsou tvořeny
souvislým feritickým síťovím, obklopujícím feritické
bloky výrazně způsobující vzrůst útlumu. Útlum části
ultrazvukového svazku, který prochází zrnem je závislý v perlitických ocelích na mezilamelární vzdálenosti cementitických lamel perlitu. V případě stejné
střední velikosti zrna je rozptyl ultrazvuku v perlitické
struktuře závislý na hodnotě mezilamelárních vzdáleností perlitu, s jejíž vzrůstající hodnotou stoupá [17].
Je nutno předpokládat, že na průchod ultrazvuku
zrnem bude mít vliv i výskyt dvojčat, obsah a způsob
uložení legur jak uvnitř zrn, tak na hranicích zrna mikročistota. Přestože jejich podíl ve struktuře je malý,
ovlivňuje jejich uložení na rozhraních podstatným
způsobem rozptylový mechanismus na povrchu zrn.

10 Závěr

Vzhledem k tomu, že struktura ovlivňuje při průchodu
ultrazvuku útlum ultrazvukových vln, využívá se změn
útlumu k posuzování způsobilosti materiálu železničních náprav ke zkoušce ultrazvukem.
Reprodukovatelnost dosavadních používaných metod
hodnocení způsobilosti ke zkoušce ultrazvukem určují
tyto faktory: geometrie výrobků, místo a způsob přiložení sondy, nastavení přístroje, druh sondy, jakost
povrchu a zkušenost pracovníka provádějícího zkoušení.
Na základě provedených experimentů jsou určeny
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vlivy, které nutno uvažovat při hodnocení jakosti
struktury ultrazvukem: nerovnoměrnost struktury objemu výrobků, Widmannstättenova struktura, množství feritické složky, orientace zrn, řádkovitá struktura,
tvar zrn, hranice zrn a substruktura zrn.
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ČNDT
SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI
PRO NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ, Z.S.
ČESKÉ BUDĚJOVICE, 6. 11. 2019

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČNDT Z.S. ZA ROK 2019
Česká společnost pro NDT z.s. je řízena vedením společnosti, které je tvořeno vedoucími regionálních a odborných skupin (v současné době 11) a pětičlenným
prezidiem, které bylo zvoleno na sjezdu v Chomutově
v listopadu 2017. V průběhu roku 2019 se vedení společnosti sešlo 4x a 5. schůze se bude konat po skončení sjezdu. Zápisy z jednání jsou průběžně zveřejňovány na webu společnosti. Komunikace v rámci
prezidia se odehrávala především elektronickou poštou.
Tato zpráva o činnosti naší společnosti za rok 2019 vychází z plánu činnosti přijatého sjezdem ČNDT z.s.
dne 7. 11. 2018 na sjezdu v Praze. Plnění základních
úkolů byly následující:
1) Uspořádat 49. Mezinárodní konferenci DEFEKTOSKOPIE / NDE For Safety 2019 ve dnech 5. -7. 11.
2019 v Českých Budějovicích.
Tento úkol je možné považovat za splněný. Celkem
pochopitelná o očekávaná je menší účast oproti pražské konferenci. Dle údajů z registrace bylo zaregistrováno více než 130 účastníků. Na výstavě se prezentuje
15 firem.
2) Připravit a uspořádat jubilejní 10. Mezinárodní
workshop "NDT in Progress" ve dnech 7.-9. 10. 2019
Praze 6, v hotelu MERITUM v Praze.
Odpovídal Ing. Převorovský. Workshop byl připraven
a uspořádán ve spolupráci s Ústavem termomechaniky AV ČR, v.v.i.. Bohužel se neuskutečnilo přislíbené
zasedání Academia NDT. Poněkud problematické bylo
splnění druhé část úkolu, v rámci kterého se do propagace měly zapojit i ostatní RS a OS a přispět k účasti
jak zkušených NDT expertů, tak zejména studentů a
mladých pracovníků v progresívních, nově se rozvíjejících metodách NDT/E a SHM.
Nad rámec programu činnosti byla v Praze v květnu
uspořádána finančně poměrně úspěšná 3rd International Conference on Diagnostics of Structures and Components Using Metal Magnetic Memory Method –
kterou připravili Ing. Václav Svoboda a Ing. Eva Svobodová.
3) Dalším významným úkolem bylo zahájení přípravy
mezinárodní multi-konference „2nd European NDT
and CM Days 2021 in Prague“.
Ve spolupráci s firmou Guarant Int. se akce připravuje
pod záštitou EFNDT, ve spolupráci s ATD ČR atd. Dalším partnerem má být ACADEMIA NDT International –
zde zatím nemáme další informace.
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4) Jedním z úkolů programu na rok 2019 byla účast na
veletrhu „For Industry“ v Praze a propagovat zde čin
nost ČNDT a jejích firemních členů.
Tento úkol nemohl být splněn, neboť organizátoři veletrhu přešli na dvouletý cyklus pořádání.
5) Velmi významným úkolem v plánu činnosti bylo dokončení vydávání studijních příruček, založených na
evropských učebnicích NDT (vytvořených v rámci
projektu PROQALINDT) a nabídnout je školicím
střediskům i dalším vzdělávacím institucím.
Tento úkol je stále plněn jen částečně. Jsou vydány
příručky pro Magnetickou práškovou metodu, Kapilární zkoušení, Ultrazvukové zkoušení a Basic. Dosud
však není dokončena příručka pro metodu vířivých
proudů. Je nutno poděkovat za podporu Ing. Štarmanovi, který finančně výrazně podpořil vydání příručky
pro metodu UT. Zmínit je třeba také významnou odbornou pomoc Ing. Neugebauera.
V rámci tohoto úkolu jsme také spolupracovali při přípravě národního certifikačního pracoviště (MRA).
Tento proces byl realizován počátkem roku 2019
a nyní je tímto pracovištěm TÜV Nord Czech.
6) Díky doc. Topolářovi byla zpřístupněna databáze
videí s tématikou NDT/E a odkazů na ně.
Databáze je ve zkušebním provozu, nicméně skutečný
zájem potenciálních uživatelů zatím nedosahuje očekávání.
7) Kritickým bodem loňského plánu činnosti je úkol
„Podporovat pořádání výukových a výchovných akcí
v oblasti NDT a Technické diagnostiky na všech školách v ČR, zveřejňovat možná studijní témata v NDT
na webu ČNDT a usilovat o zařazení těchto témat do
výuky některých předmětů na SŠ a VŠ. Propagovat
a podpořit zahájení vysokoškolské výuky v novém
oboru „NDT Integrity Engineering“.
Kromě individuálních akcí v rámci regionálních a odborných skupin, v této oblasti žádná soustavná činnost stále neexistuje. Je však nutné také konstatovat,
že většinou není s kým na VŠ spolupracovat.
8) Naopak relativně dobrá situace je při podpoře činnosti Centra Technické Normalizace při ČNDT a ve
spolupráci s TNK 80 ČAS. Zatím všechny významné
normy z oblasti NDT jsou vydávány v českém
jazyku. Hlavní zásluha na tomto stavu má Ing. Ber
nard Kopec.
Výhrady bychom mohli mít k činnosti některých odborníků, kteří jsou sice členy TNK 80, nicméně jsou

35

ČNDT
SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI
PRO NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ, Z.S.
ČESKÉ BUDĚJOVICE, 6. 11. 2019
zde pouze z důvodu informovanosti, ale jejich vlastní
přínos pro činnost TNK je minimální. Zasedání TNK je
tradiční součástí programu konference Defektoskopie.
9) Situace s vydáváním NDT Welding Bulletinu je víceméně setrvalá.
Vydání každého čísla je malým zázrakem a obvykle
souvisí s organizací některé mezinárodní akce pořádané ČNDT. Je pouze velmi málo firem, které zde publikují své informace, a tak většina nákladů na vydání
spočívá na ČNDT. Přes řadu výzev se situace nemění
a zarážející je pasivita redakční rady, v jejímž čele stojí
představitel ČNDT.
10) Podpora účasti členů ČNDT (zvláště mladých pra
covníků a studentů) na seminářích a konferencích
na NDT v ČR i v zahraničí byla poměrně omezená.
V roce 2019 jsme podpořili pouze účast několika našich členů na konferenci ve Slovinsku (doprava) a jedné žádosti jsme nemohli vyhovět, vzhledem k nesplnění podmínek.
11) Oblast vydávání výukových a propagačních plakátů je příkladem dalšího velmi liknavého plnění
slibů členů vedení společnosti.
Diskuze o náplni plakátů jsou na schůzích výboru
velmi bohaté, sliby jsou četné, ale letošní výsledek je
prakticky nulový. Na této konferenci byly dány k dispozici poslední zbytky těchto materiálů.
12) Dále prohlubovat kontakty mezi organizacemi působícími v oblastech NDT/NDE, diagnostice a příbuzných oborech v ČR i v zahraničí a dále úzce spo
lupracovat s Asociací Technických Diagnostiků.
Tento úkol je v podstatě plněn. Jsme členy EFNDT,
ICNDT, ISCM atd. Prezident společnosti je členem vedení EFNDT.
13) Prosazovat dodržování vysoké profesionální úrovně a zachovávání etických norem při všech činnos
tech v oblasti NDT včetně školení certifikace pra
covníků.

Po roce 2019 je poměrně obtížné hodnotit plnění, ale
v současnosti nemáme informace o významnějším
neetickém chování člena ČNDT.
Je velmi obtížné hodnotit stav společnosti, protože
jakožto statutární orgán vidím zejména problémy
a úkoly, které jsme nesplnili. Nicméně celkový stav
není špatný. Zatím se společnost nachází v poměrně
dobré finanční situaci. Díky konferenci ECNDT a našim prezentacím na významných konferencích jsme
stále dobře známí v odborné veřejnosti, především na
mezinárodním poli. Máme svého zástupce v řídících
organech EFNDT, spolupracujeme s ICNDT. Věnujeme
se dalšímu rozvoji oboru NDT vydáváním odborných
publikací, spoluprací při tvorbě norem, pořádáním
konferencí a seminářů některé skupiny pořádají odborné semináře. Máme své zástupce v ČIA, APC, ČAS,
spolupracujeme s SÚJB atd.
Samozřejmě ve všech oblastech jsou však rezervy.
Problematická je zejména rozdílná aktivita představitelů společnosti, kteří jsou aktivní především ve stádiu úvah a příslibů, avšak výrazně odlišná situace pak
nastává ve stádiu realizace. To má za následek nerovnoměrné zatížení některých jednotlivců, případně
nižší kvalitu výsledku.
Členové společnosti dnes mají příležitost velmi významně ovlivnit další chod společnosti. Doufám
proto, že v rámci volby nového prezidia budou volit
odpovědně a svojí volbou umožní další dynamický
vývoj ČNDT.
Nové vedení by se mělo zaměřit také na příjmovou
stránku činnosti společnosti a následně pak bude
možné zainteresovat aktivní představitele i finančně.
Stále však platí, že v současné době jsme téměř
všichni dobrovolníci a uvedenou činnost děláme
v rámci svého volného času.
Tato zpráva byla přednesena na sjezdu ČNDT z.s.,
který se konal dne 6. 11. 2019 v Českých Budějovicích.
Pavel Mazal

PLÁN ČINNOSTI ČNDT Z.S. NA ROK 2020
1)

Uspořádat 50. Mezinárodní konferenci DEFEKTOSKOPIE / NDE for Safety 2020 v Přerově ve dnech
10. -12. 11. 2020.

2)

Pokračovat v propagaci plánované přípravě mezi
národní multikonference „2nd European NDT and
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Monitoring Days 2021 in Prague“, jedná se o tři
konference s výstavou na stejném místě, organizované pod záštitou Evropské Federace NDT
a ACADEMIA NDT International. Jedná se o tyto
konference:
51. Defektoskopie, 11th Workshop „NDT in Pro-
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gress“, International Conference NDE & CM for
Safety a výstava NDT & CM Expo.
3)

4)

Zúčastnit se jako Národní organizace výstavy na
20. Světové Konferenci o NDT „20 WCNDT 2020“
v Korejském Soulu, podpořit a propagovat zde
v mezích možnosti i účast členů ČNDT. U příležitosti této konference vydat další číslo „Special
Issue“ časopisu NDT-Welding Bulletin s odbornými
články a propagačními informacemi firemních
členů ČNDT.
Podporovat další vydávání časopisu NDT-Welding
Bulletin s kvalitními odbornými příspěvky domácích i zahraničních autorů v oblasti NDT/NDE,
SHM, Condition Monitoring), diagnostiky, svařování i zkoušení materiálů. Zvážit možnost přejít
z tištěné formy na internetovou publikaci. V případě potřeby zajistit finanční podporu časopisu
z prostředků ČNDT.

5)

Připravit odborné a propagační články o NDT pro
letní vydání časopisu TECHMAGAZÍN.

6)

Dokončit vydávání příruček NDT v rámci projektu
a nabídnout je školícím střediskům i dalším vzdělávacím institucím. Dále posílit roli ČNDT při prosazování vysoké odbornosti školících i zkušebních
středisek a úrovně i kvality vzdělávání v oblasti
NDT. Hodnotit a schvalovat Národní Certifikační
Pracoviště u středisek, která se přihlásí do MRA.

7)

8)

Pokračovat ve vytváření databáze videí s tématikou a odkazy na NDT/E a zpřístupnit je členům
ČNDT. Shromažďovat odkazy na podobné nahrávky na YouTube a dalších serverech a informovat o nich na webu ČNDT. Podporovat natáčení
propagačních a instruktážních video nahrávek
o metodách a aplikacích NDT, o činnosti a významných akcích ČNDT i jednotlivých skupin a firem.
Podporovat pořádání výukových a výchovných akcí
v oblasti NDT a Technické diagnostiky na všech typech škol v ČR, zveřejňovat možná studijní témata

v NDT na webu ČNDT a usilovat o zařazení těchto
témat do výuky vybraných předmětů na SŠ a VŠ.
Propagovat a podpořit zahájení vysokoškolské
výuky v novém oboru „NDT Integrity Engineering“.
9)

Dále podporovat normotvornou činnost Centra
Normalizace při ČNDT a pokračovat v úzké spolupráci s TNK 80 ČAS. Informovat odbornou veřejnost o vydávání nových a souvisejících NDT normách na webových stránkách spolku.

10) Podporovat účast členů ČNDT (zvláště mladých
pracovníků a studentů) na seminářích a konferencích zaměřených na NDT v ČR i v zahraničí. V případě finanční podpory vyžadovat odkazy na
podporu ČNDT a dodatečně seznámit členy ČNDT
s výsledky této podpory (např. publikací v NDTWB).
11) Připravit a vydat výukové a propagační plakáty
a brožury o dalších tradičních i zcela nových NDT
metodách (IČ, FBG, Phased Array, Guided Waves,
NEWS) a rozšiřovat tyto plakáty zejména do škol
(SŠ i VŠ).
12) Vytvořit novou odbornou (vědeckou) skupinu,
která se zaměří na problematiku nových vědeckých metod v oblasti NDT a NDE.
13) Dále prohlubovat kontakty mezi organizacemi působícími v oblastech NDT/NDE, diagnostice a příbuzných oborech v ČR i v zahraničí a i nadále úzce
spolupracovat s Asociací Technických Diagnostiků
v ČR.
14) Prosazovat dodržování vysoké profesionální úrovně, zachovávání etických norem při všech činnostech v oblasti NDT včetně školení a certifikace
pracovníků.
15) Zahájit rekonstrukci webové prezentace společ
nosti s využitím sociálních sítí.
Plán činnosti byl schválen sjezdem ČNDT v Českých
Budějovicích, dne 6. 11. 2019

USNESENÍ Z VOLEBNÍHO SJEZDU ČNDT Z.S.
Místo konání: Congress hotel Clarion České Budějovice
Datum konání: 6. 11. 2019
Zahájení: 16:10 hod.
Účast: 78 členů s právem hlasovat
1. Volební Sjezd, za účasti 78 členů s právem hlaso
vat, zahájil prezident pan Mazal v 16:10 hod.

2020

2. Návrh programu sjezdu přednesl pan Topolář
Program sjezd schvaluje:
78 členů ano
0 členů proti
0 členů se zdrželo
3. Volba komisí proběhla v tomto pořadí a složení:
Návrhová ve složení: pan Žižka, pan J. Svoboda,
pan Kostroun
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Mandátová a Volební ve složení: paní Sekerášová,
pan Procházka, slečna Svobodová
Volbu komisí sjezd schvaluje:
77 členů ano
0 členů proti
1 člen se zdržel
4. Zpráva o činnosti ČNDT za rok 2019 s doplněním
informace o činnosti člena ČNDT ve výboru NDT
Academia
Zprávu o činnosti ČNDT přednesl prezident pan
Mazal
Zprávu sjezd schvaluje:
78 členů ano
0 členů proti
0 členů se zdrželo
5. Zpráva o hospodaření za rok 2019
Zprávu o hospodaření přednesl prezident pan
Mazal: Hospodaření s účty, informace ke stavu účtů,
čerpání z účtů ČNDT.
Zprávu sjezd schvaluje:
78 členů ano
0 členů proti
0 členů se zdrželo
6. Zpráva Kontrolní komise
Zprávu přednesl předseda komise pan Vondrášek.
Kontrola byla zaměřená na prověření veškeré účetní dokumentace za rok 2019, úplnost účetních
dokladů, správnost a oprávněnost fakturací, opodstatněnost a rozsah čerpání hotovosti z pokladny
ČNDT. Komise nezjistila žádné pochybení ve vedení
účetnictví.
Zprávu sjezd bere na vědomí.
7. Zpráva Mandátové a Volební komise
Zprávu přednesl pan Procházka, který potvrdil
účast 78 členů s právem volit. Sjezd je usnášení
schopný.
Zprávu sjezd bere na vědomí.
8. Volba Kontrolní a revizní komise
Byla zvolena v tomto složení: pan Vondrášek, pan
Vlašic, paní Manychová
9. Volby do prezídia
Všichni kandidáti (pan Fiala, pan Kubinyi, pan Mazal, pan Neugebauer, pan Převorovský, pan Solnař,
pan Topolář) byli osloveni k vyjádření souhlasu
s kandidaturou. O průběhu a způsobu voleb podal
informace pan Topolář. Po rozdání volebních lístků
vysvětlil, jakým způsobem označit výběr kandidáta,
aby hlas byl uznán jako platný.
Všichni přítomní členové odvolili tajnou volbou
vhozením volebního lístku do urny.
10. Zprávy o činnosti regionálních a odborných skupin ČNDT
Zprávy o činnosti přednesli předsedové (zástupci)
jednotlivých skupin. Přednesené informace se týkali především počtu členů, placení členských pří-
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spěvků, hospodaření s financemi a průběhu absolvovaných nebo připravovaných akcí.
Zprávy sjezd bere na vědomí.
11. Návrh plánu činnosti ČNDT pro rok 2020
Návrh plánu činnosti přednesl viceprezident pan
Převorovský.
Plán činnosti sjezd schvaluje:
78 členů ano 0 členů proti 0 členů se zdrželo
12. Výsledky voleb
Z urny bylo vyjmuto 78 platných volebních lístku.
Po sečtení hlasů byly volby ukončené s tímto výsledkem:
Jméno kandidáta

Počet hlasů

Výsledek volby

Fiala Jaroslav

11

nezvolen

Kubinyi Michal

38

zvolen

Mazal Pavel

69

zvolen

Neugebauer Josef

54

zvolen

Převorovský Zdeněk

47

zvolen

Solnař Dalibor

34

nezvolen

Topolář Libor

58

zvolen

Výsledky voleb sjezd bere na vědomí.
13. Volební sjezd přijal návrh Ing. Štarmana na vytvoření odborné (vědecké) skupiny, zaměřené na po
kročilé metody NDT.
14. Návrh usnesení
Návrh usnesení přednesl pan J. Svoboda.
Usnesení sjezd schvaluje:
78 členů ano
0 členů proti
0 členů se zdrželo
V Českých Budějovicích 6. 11. 2019

Volba statutámích orgánů společnosti

Na řádném zasedání výboru České společnosti pro
NDT, z.s., dne 6. 11. 2019 v hotelu Clarion České Budějovice, proběhla volba statutárních orgánů společnosti.
Z členů nového prezidia, zvolených v rámci Sjezdu
ČNDT dne 6. 11. 2019, byli výborem společnosti tajnou
volbou zvoleni:
Prezidentem:

Doc. Mgr. Libor Topolář, Ph.D.

Vice-prezidentem:

Doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.

Správnost volby ověřili členové volební komise: Prof.
Luboš Pazdera, Ing. Josef Neugebauer, Ing. Václav Svoboda.
České Budějovice 7. 11. 2019
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Nejen defektoskopie...

Co přijde po defektoskopii?
Přes 300 km na loďce zarostlou deltou Mekongu.
Zdeněk Porkert
Celý život jsem se věnoval defektoskopii až jednou nutně
přišel den, kdy mne nahradili mladší a já jsem si začal uží‐
vat zaslouženého odpočinku.

A protože v průběhu aktivního života to nebylo možné
a současně to byl můj sen, odjel jsem do Asie, kde trávím
dnes každý rok několik měsíců. Cestuji většinou sám
nebo s místními kamarády. Na motorce, autobusem, lodí
po řekách, ale také lezu po horách se stanem, které tam
přesahují výšku 3000 m. Ze všech zemí JV Asie jsem si
nejvíce zamiloval Vietnam.
Po tom, co jsem několikrát projel na skútru oblast delty
Mekongu, jsem dostal nápad jí projet na malé rybářské
lodičce. Ano, tam existuje po hlavních ramenech lodní
doprava, ale nikdy jsem s nesetkal s případem, že by

někdo deltu projel na loďce po malých kanálech. Delta,
to totiž nejsou jenom ramena vlastní řeky, ale především
tisíce dalších kanálů a kanálků, která hlavní ramena na‐
vzájem propojují.
Tak se zrodila myšlenka zorganizovat do delty malou ex‐
pedici.
Očekávaných problémů byla celá řada. Není informace,
jak jsou kanály průchodné, jak hluboké, není známá
výška mostů a lávek, jak jsou kanály zarostlé vegetací
a to i na hladině pokryté tokozelkou (vodní hyacint),
s jakou havětí se budeme potýkat, jak to bude s komáry.
A kde budeme nocovat. Netušili jsme, zda nejsou někde
nějaké zakázané oblasti. K tomu v průběhu plavby se ob‐
jevily i neočekávané problémy. To byla především velmi
rychle se měnící hladina a s tím spojené proudy.
Nedají se dohledat žádné cestopisy, zápisky někoho, kdo
podobnou akci realizoval. Později nám došlo proč. Pro‐
tože obtíže jsou tak velké, že se do toho nikdo nepouští
a nám se realizace podařila spíše souborem obrovských
náhod a štěstí. Nejednalo se zde o jednodenní výlet tu‐
ristickou loďkou po známé cestě.

Největší problém, který jsme očekávali a který se proje‐
vil v plné míře, byla skutečnost, že Vietnamci neznají
mapy, orientují s pouze v nejbližším okolí nebo na cestě,
kterou znají. Nelze nalézt místního Vietnamce, který by
nám s plavbou pomohl. Museli jsme najít někoho, kdo se
bude starat pouze o loď a bude bez námitek akceptovat
naše vedení. Aby neprotestoval a poslouchal někoho,
kdo deltu zná ze všeho nejméně. A k tomu ještě netušil
kde je, protože mu mapa vůbec nic neříká. A pro celou
plavbu Google Maps a GPS byly jediným vodítkem.
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Celkem jsme upluli přes 300 km po dobu osmi dní. Museli
jsme i loď tlačit bahnem, jinde nás zastavily nízké mosty.
Spali jsme částečně ve městech a i na lodi.
Nejprve jsme proplovali rozlehlými oblastmi plnými ko‐
kosových palem, později rýžovými poli a nakonec ob‐
lastmi posetými obrovskými homolemi, pecemi na
vypalování cihel. V deltě se totiž ve velkém vyrábí cihly
z jílu z řeky a vypaluje v pecích, kde se spalují osiny z rýže.
Cestou jsme jedli ve velké míře ovoce. Je zážitek si sám
useknout mačetou plody palmy nypa, které mají velmi
chutné ovoce, stejně jako si utrhnout kokosový ořech.
Ale také jsme experimentovali, upekli jsme si na lodi např
i žáby.
Delta je obrovská a má spoustu podob. U pobřeží rostou
mangrovy, kolem řeky se rozléhají obrovské rýžové lány,
u břehu se tyčí kokosové palmy, v částech delty jsou ba‐
žiny a mokřady bující životem Velkou zásluhu na rekulti‐
vaci delty mají Francouzi, přestože asi žádný Francouz
nevzal nikdy do ruky motyku nebo na záda košík s hlí‐
nou. Deltu tvoří nejenom přirozená ramena, ale i tisíce
umělých kanálů, což umožnilo obdělávání půdy. Dnes je
tak delta obrovskou zásobárnou rýže, která zajistila do‐
statek potravy pro Vietnam.
Nakonec nás jelo šest. Tři Češi a tři Vietnamci. Dva rybáři
a jeden kamarád Vietnamec ze severu, který uměl an‐
glicky, překladatele jsme potřebovali. Cestou jsme vy‐
pouštěli i dron, což někde v úzkých kanálech téměř
přikrytých kokosovými palmami nebo palmami nypa
(palma rostoucí z vody mangrového typu) bylo dost
riskantní. Výsledkem jsou ale překrásné záběry.

Měli jsme malou rybářskou loď, kterou majitelé den před
vyplutím zbavili ryb, demontovali držáky se sítěmi a loď
vyčistili. V lodi byl vestavěn velmi hlučný dieselový 28
koňský čínský motor, který se startoval klikou. Jeho vý‐
hoda ale byla, že je jednoduchý, bez elektroniky a tak se
dá téměř vždy opravit. To jsme i zažili.
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Je těžké zde popsat zážitky z plavby, kterých bylo nepo‐
čítaně. Byly to nejenom neskutečné pohledy při vlastní
plavbě, ale třeba při jedné zastávce mne byla nabízena
i manželka. A to bez ohledu na moje šediny. Mimocho‐
dem velmi krásná.
Více vám řeknou obrázky.

Z expedice je ukázka na YouTube Expedice Mekong
2019. Fotografie na www.vietnamista.cz.

NDT WELDING BULLETIN

NABÍDKA
STUDIJNÍCH PŘÍRUČEK
určených pro posluchače
kurzů NDT Level I., II., III.
a další zájemce o NDT.
Publikace je možno objednat na adrese České společnosti
pro nedestruktivní testování, z.s. (ČNDT, z.s., Technická 2896/2, 616 00 Brno),
případně mailem cndt@cndt.cz.
Příručky nabízíme též v internetovém obchodě https://cndt.cz/obchod/
Společný odběr

Metoda

příručky a publikace Výrobní
Samostatná příručka
technologie a typické vady
výrobků (Basic)

Zkoušení kapilární

490,- Kč

940,- Kč

Magnetická prášková metoda

560,- Kč

1010,- Kč

Ultrazvukové zkoušení

520,- Kč

970,- Kč

Zkoušení vířivými proudy

540,- Kč

990,- Kč

Výrobní technologie a typické
vady výrobků (Basic)

500,- Kč

Výhodná cena při společném odběru příruček
Zkoušení kapilární, Magnetická prášková metoda,
Ultrazvukové zkoušení a Výrobní technologie
a typické vady výrobků.

Tato publikace tvoří
samostatnou 6. kapitolu
všech odborných příruček.
1870,- Kč

Členové ČNDT (s libovolnou formou členství) mohou uplatnit slevu 10%.
K cenám je nutno připočítat 10% DPH. Při zaslání poštou bude připočítáno poštovné.

Tyto publikace vznikly úpravou studijních příruček vytvořených v rámci projektu
PROQUALINDT (TRANSFERING EUROPEAN TRAINING PROGRAMME FOR THE
QUALIFICATION OF NDT PERSONNEL), který byl zařazen do systému projektů
EU Leonardo.
Cílem tohoto projektu bylo vytvoření jednotných studijních příruček pro výuku
základních NDT metod, které by byly využívány v rámci všech zemí, jejichž národní
NDT společnosti se na řešení projektu
podílely (DGZfP, COFREND, BINDT,
AEND, ČNDT, RELACRE, MAROVISZ
a CrNDT).
Pravidla projektu byla poměrně
přísná, a proto se v některých částech
tyto příručky poněkud odlišovaly od
učebnic, které jsou používány vzdělávacími středisky na našem území.
Z tohoto důvodu nyní vydává ČNDT
tyto publikace, jejíchž obsah je přizpůsoben požadavkům naší odborné
veřejnosti.
Ke každé objednávce obdržíte ZDARMA příručku Encyklopedický
přehled metod NDT, která obsahuje mimo jiné i kapitoly týkající
se systému managementu kvality, akreditace NDT zkušebních
laboratoří a kvalifikace a certifikace NDT personálu. Dále je
v příručce probrána problematika normalizace v defektoskopii.

Česká společnost pro nedestruktivní testování, zapsaný spolek
pořádá pro všechny defektoskopické odborníky i zájemce o tento obor
nejvýznamnější událost roku 2021 z oblasti nedestruktivního zkoušení
v České republice.

51. mezinárodní konferenci a výstavu NDT techniky a služeb

DEFEKTOSKOPIE 2021
Cubex Centrum Praha, Na Strži, Praha 4
6. – 8. října 2021

Mezinárodní konference Defektoskopie 2021 bude zaměřena zejména na problematiku
nedestruktivního zkoušení materiálů (NDT) a monitorování stavu (CM) konstrukcí ve všech
oborech technické činnosti. Konference bude příležitostí k setkání všech, kteří se zajímají
o výzkum, vývoj, praktické aplikace i vzdělávání a normalizaci v těchto oborech NDT,
NDE, SHM, CM atd. Výstava bude zaměřena na prezentaci nejmodernějšího vybavení
a služeb v oblasti nedestruktivního zkoušení materiálů a konstrukcí.
Konání konference předpokládáme pouze v prezenčním formátu. Její tradiční součástí bude
veřejně přístupná výstava NDT techniky a služeb, která by měla tentokrát částečně probíhat i ve virtuálním módu. Konference společně s výstavou jsou zároveň zařazeny do
programu 2. ENDT&CM 2021. Věříme, že účast na konferenci tak bude pro Vás vhodnou příležitostí pro výměnu nových poznatků i v mezinárodním měřítku a navázání
nových nebo posílení stávajících kontaktů.
Více informací a registrace: www.cndt.cz, www.endtcm21.com
Od 1. dubna 2021 je otevřena možnost registrace účastníků a je též možno přihlašovat
abstrakty příspěvků. Organizátoři prosí o včasné přihlášení, neboť na základě zájmu
bude možno zvolit vhodnou formu realizace celé akce.

www.cndt.cz

