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Vynález se týká způsobu nedestruktiv-
ního zjišťování defektů n a dutých materiá-
lech, například na dutém válci, pomocí ra-
dioaktivního záření absorpční metodou. 
Zjišťuje se vliv případného defektu v du- t 
týcli mater iálech na změnu hustoty toku zá-
ření, k teré dutým materiálem proniká. 

Nedestruktivní zjišťování defektů, to jest 
zjišťování výkonových charakterist ik mate-
riálu bez jeho porušení je známo a provádí » 
se mnoha způsoby, například metodou mag-
netickou, tak zívaným inkarováním, způso-
bem fil trované částice, způsobem elektrifi-
kované částice, metodou penetraoní, ultra-
zvukově, analýzou pnutí, defektoskopii na u 
podkladě vířivých proudů, pomocí přitmele-
ných tenzometrů, radiograficky nebo pomo-
cí radionu'klidú a t ^ duď na základě odra-
zové metody nebo metody absorpční. 

Způsoby pro nedestruktivní zjišťování de- 20 
fektů pomocí radionuklidů n a dutých ma-
teriálech jsou známé a běžně používané. 
Většinou však měří případné defekty v ma-
teriálu v jedné cestě, což znamená, že jed-
nomu a témuž místu měření odpovídá vždy 25 
jen jeden signál. Jsou známy i způsoby po-
užívající více sond pro pokrytí větší plochy 
proměřovaného materiálu a nebo za účelem 
zvýšení výstupního signálu. 

Nový je však způsob nedestruktivního 30 

2 
zjišťováni defektů na dutých mater iálech 
podle tohoto vynálezu, který využívá nej-
méně dvou cest měření, což znamená, že 
jednomu a témuž místu měření odpovídá 
dva, popřípadě i více signálů. Podstatným 
význ,akem způsobu podle vynálezu je sku-
tečnost, že využívá časového zpoždění sig-
nálů v jedné z měřicích cest. Zpoždění sig-
nálu je výhodně voleno tak, aby odpovída-
lo době, které je zapotřebí pro přemístění 
bodu A, kterým prochází spojnice čela de-
tektoru z prvé detekční jednotky a prvým 
kolimovaným svazkem záření do místa A', 
kterým prochází spojnice s čelem druhého 
detektoru druhé detekční jednotky a dru-
hým kolimovaným svazkem záření. 

Navrhovaný způsob nedestruktivního zjiš-
ťování defektů na dutých materiálech, na-
příklad na dutém válci, vylučuje a nebo 
alespoň snižuje na nejmenší míru možnost 
vzniiku falešných náměrů v důsledku fluk-
tuací, které jsou vlastní každému druhu 
měření pomocí radionuklidových metod. 

Způsob nedestruktivního zjišťování defek-
tů na dutých materiálech, například na du-
tém válci, pomocí radioaktivního záření ab-
sorpční metodou spočívá v tom, že pomocí 
nejméně dvou kolimovaných svazků záře-
ní, svírajících vzájemně úhel v intervalu od 
3° do 357°, s výhodou však 180°, je proza-
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ŕován dutý materiál, například dutý válec 
a záření proniknuvší materiálem je zjišťo-
váno pomocí nejméně dvou detekčních jed-
notek, přičemž jeden ze signálů vysílaných 
detekčními jednotkami je časově zpožděn 
tak, aby zpoždění odpovídalo době, které je 
zapotřebí pro přemístění bodu A, kterým 
prochází spojnice čela detektoru z prvé 
detekční jednotky a prvým koliroovaným 
svazkem záření do místa A', kterým prochá-
zí spojnice s čelem druhého detektoru dru-
hé detekční jednotky a druhým kolimova-
ným svazkem záření, načež oba signály od-
povídající stejnému místu měření jsou vy-
hodnoceny tak, sby jejich součtem nebo 
rozdílem a následnou kompenzací byl jed-
noznačně prokázán defekt v dutém mate-
riálu, například v dutém válci. 

Způsob nedestruktivního zjišťování de-
fektů na dutých materiálech podle vynále-
zu je znázorněn schematicky na připoje-
ných obrázcích. 

Obr. l a obr. 2 představují příkladné 
schéma prostorového vzájemného umístění 
proměřovaného dutého materiálu, napří-
klad dutého válce a detekčních jednotek 
vně dutého válce a držáky zářiče s nejmé-
ně jedním zdrojem záření, s výhodou o stej-
né aktivitě. Záření emitované zdrojem záře-
ní je koliímováno pomocí kolimační vložky 
tak, aby byl získán potřebný kolimovaný 
svazek záření. Držák zářiče se zářičem a 
kolimační vložkou jsou umístěny uvnitř du-
tého válce. Obr. 2. představuje jinou mož-
nost vzájemného uspořádání proměřované-
ho dutého materiálu, například dutého vál-
ce, kde detelkční jednotky jsou umístěny 
uvnitř dutého válce a držáky zářiče s nej-
méně jedním zdrojem záření, s výhodou o 
stejné aktivitě, jsou umístěné vně dutého 
válce. Záření emitované zdrojem záření je 
kolimováno pomocí kolimační vložky tak, 
aby byl zíslkán potřebný kolimovaný svazek 
záření. 

Způsob nedestruktivního zjišťování defek-
tů na dutých materiálech, například na du-
tém válci, pomocí radioaktivního záření 
absorpční metodou spočívá na principu, že 
pomocí nejméně dvou kolimovaných svazků 
záření 1, svírajících vzájemně úhel v in-
tervalu od 3° do 357°, s výhodou však 180= 
je prozařován dutý materiál, například du-
tý válec 2. Záření, které proniklo materiá-
lem, je zjišťováno pomocí nejméně dvou 
detekčních jednotek 3, 3', z nichž každá 
je zaměřena na jeden z kolimovaných svaz-
ků záření 1. Je nepodstatné pro princip 
způsobu podle vynálezu, zda nejméně dva 
kolimovaTié svazky záření 1 vycházejí z 
vnitřku dutého materiálu, například duté-
ho válce 2 a proniknuvší záření je zachy-
cováno nejméně dvěma detekčními jednot-
kami 3, 3', umístěnými na vnější straně du-
tého materiálu, například dutého válce 2, 
nebo zda je tomu naopak, to je, že dva ko-
limované svazky záření 1 vycházejí z vnějš-

ku a jsou zaměřeny do dutiny dutého ma-
teriálu, například dutého válce 2. V tom-
to případě jsou nejméně dvě detekční jed-
notky 3, 3', umístěné uvnitř dutého mate-

5 riálu, například dutého válce 2, přičemž 
každá z detekčních jednotek 3, 3' je zamě-
řena na jeden z kolimovaných svazků záře-
ní 1. Pro správnou funkci způsobu nede-
struktivního zjišťování defektů na dutých 

io materiálech, například na dutém válci 2 je 
žádoucí, aby dutý materiál, například dutý 
válec 2 vykonával rotační a současně po-
délný pohyb ve směru své osy, to je pohyb 
šroubovicový. V určitých případech však 

i5 může být výhodné, aby dutý materiál, na-
příklad dutý válec 2 byl stabilní a syn-
chronní šroubovicový pohyb vykonávají pak 
nejméně dvě detekční jednotky 3, 3' a nej-
méně dva kolimované svazky záření 1. 

2'-' Jeden ze signálů vysílaných detekčními 
jednotkami 3 je časově zpožděn tak, aby 
zpoždění odpovídalo době, které je zapo-
třebí pro přemístění bodu A, kterým pro-
chází spojnice 4 čela 5 detektoru 6 z prvé 

23 detekční jednotky 3 a prvým kolimovaným 
svazikem záření 1 do místa A', kterým pro-
chází spojnice 7 s čelem 8 druhého detek-
toru 9 druhé detekční jednotky 3' a druhým 
kolimovaným svazkem záření 1, načež oba 

30 signály, přivedené na vstup vyhodnocovací 
jednotky současně odpovídají stejnému mís-
tu měření a jsou vyhodnoceny tak, aby je-
jich součtem nebo rozdílem, popřípadě 
kompenzací byl jednoznačně prokázán de-

35 fekt 10 v dutém materiálu, například v du-
tém válci 2. 

Proměřovaný dutý materiál, například 
dutý válec 2 vykonává buď otáčivý a rovno-
měrný podélný posuv a nebo obdobný po-

« suv mohou vykonávat nejméně dvě detekč-
' ní jednotky 3, 3' a synchronně s nimi nej-

méně dva kolimované svaaky záření 1. 
Prvý kolimovaný svazek záření 1 proni-

ká stěnou dutého materiálu, například du-
•is tého válce 2 a prošlé záření dopadá na če-

lo 5 detektoru 6. Získaný signál na výstupu 
detekční jednotky 3 je veden na zpožďova-
cí element, který zajistí časové zpoždění 
signálu tak, aby toto zpoždění odpovídalo 

so době, které je zapotřebí pro přemístění bo-
du A, který prochází spojnice 4 čela 5 de-
tektoru 6 z prvé detekční jednotky 3 a 
prvým kolimovaným svaz'kem záření 1 do 
místa A', kterým prochází spojnice 7 s če-

5s lem 8 druhého detektoru 9 druhé detekční 
jednotky 3' a druhým kolimovaným svaz-
kem záření ľ . 

Druhý kolimovaný svazek záření 1, kte-
rý svírá s prvým kolimovaným svazkem zá-

oo ření úhel, proniká rovněž stěnou dutého 
materiálu, například dutého válce 2 a po 
proniknutí dopadá na čelo 8 detektoru 9. 

Získaný signál na výstupu druhé detekč-
ní jednotky 3' je společně se zpožděným 

í5 signálem získaným na výstupu prvé detekč-
ní jednotky 3 veden na vyhodnocovací jed-
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notku. Oba signály přivedené na vyhodno-
covací jednotku odpovídají stejnému místu 
měřeni. 

Zvoiíme-ii, aby výstupní signály, odpoví-
dající stejnému místu měření byly stejné 
polarity, na vyhodnocovací jednotce by-
chom obdrželi dvojnásobný signál, to je 
součet obou signálů. Zároveň na vyhodno-
covací jednotku přivádíme kompenzační 
signál obrácené polarity a to takové hodno-
ty, která je rovna v absolutní hodnotě souč-
tu uvedených signálů, které odpovídají 
tloušťce stěny dutého materiálu, například 
dutého válce 2 v místě bez defektu 10. 

V případě, prochází-li k ohrnovaný svazek 
záření l stěnou dutého materiálu, například 
dutého válce 2, ve které se vyskytuje de-
fekt 10, na výstupu vyhodnocovací jednot-
ky získáme signál, který není roven nule, 
ale je určitou funkcí rozměru defektu. 

7 7 9 5 
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Při způsobech nedestruktivního zjišťová-
ní defektů na dutých materiálech podle stá-
vajícího stavu techniky dostáváme sice rov-
něž náměr defektu 10, ovšem menší, to je 

s poloviční, kterýžto náměr nemůžeme již s 
ničím srovnávat. 

Zvolíme-li, aby výstupní signály odpoví-
dající stejnému místu měření A, A' byly 
různé polarity, na vyhodnocovací jednotce 

io opět obdržíme dvojnásobný signál. Ve sku-
tečnosti na výstupu vyhodnocovací jednot-
ky získáme v případě vyskytujícího se de-
fektu 10 současně dva signály obrácené po-
larity a když na výstup zapojíme další ele-

« ment, například relé, které reaguje pouze 
na současné signály obrácené polarity, pak 
v takovém případě sepnutí relé jednoznač-
ně prokazuje přítomnost defektu 10. 

20 

P Ř E D M E T V Y N A L E Z U 

Způsob nedestruktivního zjišťování defek-
tů na dutých materiálech, například na du-
tém válci, pomocí radioaktivního záření ab-
sorpční metodou, vyznačující se tím, že po-
mocí nejméně dvou kolimovaných svazků 
záření ( i) , svírajících vzájemně úhel v in-
tervalu od 3° do 357° se prozařuje dutý mate-
riál (2), přičemž záření, které pronikne ma-
teriálem, se zjišťuje pomocí •nejméně dvou 
detekčních jednotek [3, 3') a jeden ze sig-
nálů vysílaných detekčními jednotkami (3, 
3'] se časově zpozdí o dobu, která je zapo-

třebí pro přemístění bodu A, který je prů-
sečíkem osy prvého kolimovaného svazku 
záření (1) s vnějším povrchem prozařova-
ného dutého materiálu (2) do rnísta A', 

n které je průsečíkem osy druhého kolimova-
ného svazku záření ( l ' j s povrchem dutého 
materiálu [2], potom oba signály odpovída-
jící stejnému mísu měření se zpracují, na-
příklad sečtou nebo odečtou, potom jejich 

ID následnou kompenzací se jednoznačně pro-
káže defekt (10) v dutém materiálu (2). 

2 listy výkresů 

aoveroíiratia, n. p.( provozovna 32. Most 
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Obr. 1 
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