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Zkoušení materiálu kapilárními metodami:
• Popis a použitelnost metody:

– Zkouška olejová a petrolejová;
– Zkoušky barevnou kapalinou;
– Zkoušky fluorescenční kapalinou;

• Detekční prostředky:
– Odmašťovače a čističe;
– Penetranty;
– Vývojky;
– Emulgátory;

• Zkušební zařízení.

• Citlivost kapilárních metod a její ověřování
– Měrky s přirozenou necelistvostí;
– Měrky s umělou necelistvostí;
– Zjišťování citlivosti kapilárních metod bez měrek;

• Pozn.: Zkouška s leptáním
– Leptadla a vývojky pro leptací zkoušky;
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Fyzikální úvod:

• Viskozita:

• Povrchové napětí:

• Kapilární elevace:
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Zkoušky barevnou kapalinou:
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Zkoušky fluorescenční kapalinou;
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Např.:
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Vzhled indikací:

Rozptýlené (difúzní) indikace.Tečkovité  indikace.

Liniové přerušované indikace.

Liniové souvislé indikace.

Okrouhlé indikace.
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Odmašťovače a čističe:

• Organické
– Benzin
– Izopropylalkohol
– ...

• Anorganické
– hydroxid sodný
– sodové roztoky
– ...



9

Penetranty:

•• BarevnéBarevné

•• FluorescenčníFluorescenční

•• „Obo„Obojetné“jetné“
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Vývojky:

• Prášková složka bílé barvy, jemného zrnění, která není hygroskopická;

• + nosné médium
– vzduch
– těkavá kapalina
– voda
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(Emulgátory:)

• Povrchově aktivní látky usnadňující rozptýlení pevných 
nebo kapalných látek v kapalině (vodě) v níž se obvykle 
nerozpouštějí.

• U kapilárních zkouše usnadňují odstranění penetrantu z 
povrchu zkoušeného předmětu.
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Zkušební zařízení:
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Měrky s umělou necelistvostí:

US NAVY Test Block. Měrka IIW. Kuželová měrka.
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Měrky s 
přirozenou 

necelistvostí:

Měrka chromovaná.

Měrky ohybové.

Měrka hliníková.
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Zjišťování citlivosti kapilárních metod bez měrek:
Menisková zkouška.

1. Brýlové sklo 0,5 dioptrie;
2. Fluorescenční penetrant;
3. Podložní sklo;
4. Tmavá skvrna;
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Zkouška s leptáním:

• necelistvosti ucpány částečkami kovu (soustružení, frézování)
• necelistvosti ucpány částečkami brusiva (broušení)

• => Penetrant nepronikne do trhlin
• => Zkouška s naleptáním



17

Leptadla a vývojky pro leptací zkoušky:
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„Interaktivní prvky“:

• Překreslete si vyučujícím určená schémata atp.;

• V průběhu výkladu si poznamenávejte klíčové informace;

• Popište vlastními slovy jednotlivé snímky (vysvětlete funkci, atp.);

• Pokuste se nalézt v právě probrané prezentaci nepřesnosti, pro 
svůj názor formulujte argumenty;
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