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Předmluva

Tento dokument (EN 15857:2010) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 138 „Nedestruktivní
zkoušení“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2010 dát status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2010.

Je nutné upozornit na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) nelze činit odpovědným za identifikaci kterýchkoli nebo
všech takových patentových práv.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Malty,
Maďarska, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka,
Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Rostoucí užívání vlákny vyztužených polymerů (FRP) v konstrukčních aplikacích (např. letectví,
automobilový průmysl, stavitelství) a infrastruktuře (např. plynové lahve, zásobníky, potrubí) vyžaduje
příslušný vývoj na poli nedestruktivního zkoušení.

Pro svoji citlivost na typické mechanizmy porušování FRP je zkoušení AE jednoznačně vhodné jako
zkušební metoda pro tuto třídu materiálů.

Obvykle je už používána pro monitorování zatěžovacích zkoušek (zvyšuje bezpečnost zkoušky) a pro
zkoušení odolnosti, periodické prohlídky a periodické nebo průběžné monitorování v reálném čase



(monitorování stavu) tlakových nádob, zásobníků a dalších s bezpečností souvisejících FRP konstrukcí.

Zkoušení AE ukazuje potenciál kde tradiční metody nedestruktivního zkoušení (např. ultrazvuk nebo
zkoušky ponorem) nejsou použitelné (např. „tlusté“ uhlíkovými vlákny vyztužené plynové lahve
používané pro skladování a přepravu stlačeného zemního plynu (CNG), plynného vodíku apod.).

Obecné principy navržené v EN 13554 platí (jak je uvedeno) pro všechny třídy materiálů, ale
dokument ve skutečnosti zdůrazňuje aplikace na kovových dílech (viz kapitola 6 „Aplikace metody
akustické emise“).

Avšak vlastnosti FRP související se zkoušením AE jsou zřetelně odlišné od vlastností kovů.

FRP konstrukce jsou přirozeně nehomogenní a ukazují jistý stupeň anizotropního chování závisejícího
na orientaci vláken a případně skladbě vrstev.

Složení a vlastnosti materiálu a geometrie ovlivňují šíření vln, např. mód, rychlost, disperzi a útlum,
a tedy i signály AE zaznamenané snímači.

Kompozity s výrazně visko-elastickou polymerní matricí (např. termoplasty) vykazují poměrně vysoký
útlum akustických vln, který je závislý na šíření vlny ve směru nebo napříč orientace vláken, módu
deskových vln, frekvenci a teplotně závislém chování relaxace.

Z těchto důvodů vyžaduje úspěšné zkoušení AE FRP materiálů, dílů a konstrukcí specifickou metodiku
(např. ukládání kompletních průběhů signálu, specifické snímače a pole snímačů, specifické nastavení
prahů, vhodný způsob zatěžování, vylepšenou analýzu dat atd.), odlišnou od té aplikované na kovy.

Většina hodnotících kriterií pro zkoušení AE FRP dílů a konstrukcí jsou dosud buď empirické (odvozené
z porov-
návacích zkoušek na omezeném počtu vzorků) nebo jinak tříděných (chráněné, nepublikované
databanky).

Čas a úsilí ustanovit kvalifikovaná kriteria hodnocení pro specifické aplikace zkoušení AE mohou být
příliš nákladné, než aby se staly rentabilní.

Všeobecně použitelná kriteria hodnocení pro třídu materiálů – FRP – pomohou připravit cestu vývoji
nových aplikací.

Ve zkoušení AE existují nové vývojové trendy, např. „modální AE“ (analýza vlny a módu vlnění
v závislosti na času a frekvenci) a „analýza rozpoznání vzorů“.

Obzvláště techniky určení rysů a rozpoznání vzorů vypadají slibně pro dosažení, mimo jiné, vylepšené
lokalizace zdroje a rozlišení mechanizmu porušování v materiálu, který ukazuje chování složitého
šíření vln a signály vycházející z vícenásobných mechanizmů působící současně, jako je FRP.

1 Předmět normy

Tato norma popisuje obecné zásady zkoušení AE materiálů, dílů a konstrukcí vyrobených z FRP se
zaměřením na:

charakteristiku materiálu;●

zkoušení odolnosti/řízení kvality výroby;●

přezkušování/provozní prohlídky;●

monitorování stavu.●



Když je zkoušení AE použito k posouzení integrity FRP materiálů, dílů a konstrukcí nebo k identifikaci
oblastí vysoké akumulace poškození nebo růstu poškození pod zatížením, tato norma dále popisuje
specifickou metodiku (např. vhodné přístrojové vybavení, typické uspořádání snímačů, postupy
lokalizace atd.).

Také popisuje dostupná, obecně použitelná kriteria hodnocení pro zkoušení AE FRP a navrhuje
postupy pro určení takových kriterií hodnocení v případě, že schází.

POZNÁMKA Konstrukční význam AE rozhodně nemůže být ve všech případech posouzen pouze na
základě kriterií hodnocení AE, ale může vyžadovat další prohlídky a hodnocení (např. s dalšími
metodami nedestruktivního zkoušení nebo výpočty lomové mechaniky).

Tato norma také doporučuje formáty pro prezentaci dat zkoušení AE, které dovolují aplikaci
kvalitativních a kvantitativních kriterií hodnocení on-line během zkoušení i analýzou po zkoušce,
a které zjednodušují porovnání výsledků zkoušení AE získaných z různých zkušeben a organizací.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


