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Magnetodefektoskopie - osnova:

• Magnetické vlastnosti látek

• Magnetické pole (homogenní, nehomogenní, rozptylové)

• Způsoby magnetizace

• Způsoby detekce vady

• Demagnetizace

• Magnetodefektoskop s kombinovanou magnetizací („Inkar“) 

• Ověřování citlivosti zkoušky metodou rozptylových polí

• Metody vířivých proudů
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Magnetické vlastnosti látek:

• Diamagnetické
• Paramagnetické
• Feromagnetické

• Magneticky měkké
• Magneticky tvrdé



4

Homogenní magnetické pole:

Materiál bez vady Materiál s vadou
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Nehomogenní magnetické 
pole:

Rozptylové mag. pole
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Druhy magnetizace:

Magnetizace podélná:

Magnetizace příčná:
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Magnetizace permanentním magnetem:

Tyčovým

Podkovovitým
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Magnetizace elektromagnetem:
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Magnetizace cívkou (solenoidem):
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Magnetizace průchodem proudu součástí:
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Magnetizace průchodem proudu 
pomocným vodičem:
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Magnetizace indukcí proudu ve zkoušeném předmětu:

Zkoušená součást

Jádro

Cívka

Siločáry
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Detekce pomocí prášku:

• Suché prášky (40-400 µm)

• Prášky do suspenzí (1-40 µm)
– barevné 5-10 g na litr
– fluorescenční 0,5-2 g na litr

• Nosné kapaliny (petrolej, olej, 
voda)

• Pomocné prostředky
– barva na pozadí
– UV lampa
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Indikace trhliny v části 
klikového hřídele:
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Detekce pomocí prášku - Suchý způsob:
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Detekce pomocí prášku - Mokrý způsob:
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Detekce sondami:

Sonda elektroinduktivní

Sonda Förstrova
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Detekce 
magnetografickou

metodou:
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Odmagnetování 
(demagnetizace):

• Postupným snižováním intenzity magnetického pole.
• Postupným vzdalováním z dosahu magnetického pole.
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Magnetodefektoskop s kombinovanou magnetizací 
(„Inkar“)
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Magnetodefektoskop - schéma:

ELEKTRICKÁ IZOLACE
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HD 400

Elektrická izolace.

Nádoba na suspenzi.

Propojení jader mag. cívek.
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Ověřování citlivosti zkoušky:

• Směr a intenzita magnetického 
pole
– Bertholdova měrka
– klínová měrka
– měřič intenzity magnetického pole
– ...

• Vlastnosti detekčního prostředku
– usazovací baňka

• Podmínkách provedení zkoušky
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Měrka Bertholdova:
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Měrka klínová, ..
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Ověřování detekčního prostředku: 
(usazovací baňka ASME)
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Metody vířivých proudů:

• Neželezné kovy
– vodivost
– rozměry

• Feromagnetické materiály
– Mikrostruktura
– Vady
– Tepelné zpracování
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Ferroscope: 
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Magnatest, 
Multitest, ..:
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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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