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3. Nieniszcz>ce metody badaM polimerów 

 

Zalet> metod badaM nieniszcz>cych jest okreWlenie stanu materiału (obiektu) 

bez pogorszenia jego własnoWci ucytkowych. Stosuje siC je zarówno do badaM jakoWci 

wytworzonych elementów, jak równiec w czasie eksploatacji. Głównym celem metod 

nieniszcz>cych jest wykrywanie ukrytych wad, w wypadku kompozytów, dotyczy to pCkniCć, 
pCcherzy, delaminacji oraz właWciwego ułocenia włókien. 

W badaniach konstrukcji z kompozytów najczCWciej stosowane s> metody: ultradawiCkowe, 

optyczne (holograficzne, optyczne i akustyczne elastooptyczne, rastrów), radiograficzne, drgaM 
rezonansowych, emisji akustycznej, termograficzna i penetracyjna [38,98,175,191]. Kacda 

z metod posiada mocliwoWci i ograniczenia, dlatego badania obiektu prowadzone s> kilkoma 

metodami [40,69,105,90,125,128]. Ponicej zostan> omówione nieniszcz>ce metody badaM 
ze szczególnym uwzglCdnieniem metody ultradawiCkowej i termograficznej, które Autor 

wykorzystał przy realizacji pracy.  

 

3.1. Metoda ultradawiCkowa 

 

Obecnie coraz powszechniej do wykrywania wad w procesie przetwórstwa jak i bCd>cych 

wynikiem eksploatacji kompozytów konstrukcyjnych (degradacji i zmCczenia materiału) 

stosowana jest metoda ultradawiCkowa [92,106,121,134,178,197].   

Metoda ultradawiCkowa nalecy do metod „badaM objCtoWciowych". Umocliwia, zalecnie 

od stosowanych rodzajów fal, wykrywanie przede wszystkim wad wewnCtrznych, ale takce 

powierzchniowych i podpowierzchniowych nieci>głoWci obiektów [78,100,111,143]. 

T> metod> jest mocliwe wykrywanie najbardziej niebezpiecznych nieci>głoWci: płaskich, 

w>skoszczelinowych, a takce innych nieci>głoWci obiektów. Podstawy defektoskopii 

ultradawiCkowej opisano w rozdziale 6. Metody badaM materiałów konstrukcyjnych opisano 

obszernie w literaturze [16,25,45,78,79,80-84,89,93,107,108,182,193]. 

 

3.2. Metoda termowizyjna 

 

Zasad> pomiaru w metodzie termograficznej jest wykorzystanie przewodnictwa ciepła 

materiału, które jest rócne w obszarze defektów takich jak delaminacje, pustki i wtr>cenia. 

Jeceli obiekt (próbka) zawiera wewnCtrzny defekt i poddany został działaniu jednorodnego 
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aródła ciepła, wówczas nastCpuje przepływ ciepła w kierunku gruboWci. SzybkoWć przepływu 

ciepła jest rócna w obszarach z defektami i w obszarach bez defektów. Delaminacja hamuje 

przepływ ciepła, co powoduje, ce po przeciwnej stronie próbki wyst>pi niejednorodny rozkład 

temperatury. W obszarze defektów wyst>pi obnicenie temperatury. W razie pCkniCcia na 

powierzchni próbki w rozkładzie mierzonej temperatury nast>pi ostry skok na powierzchni 

przeciwnej do powierzchni ogrzewanej [56,96]. W technice termograficznej szerokie 

zastosowanie znajduje metoda zewnCtrznego pola temperatur (EATF –  Externally Applied 

Thermal Field) z jednorodnym aródłem ciepła, oddziaływaj>cym na jedn> powierzchniC 
próbki. W metodzie tej zapis rozkładu temperatury na drugiej powierzchni próbki dokonywany 

jest przez radiometr (miernik promieniowania) lub ciekłe kryształy (monitor). Radiometrami 

mog> być kamery podczerwieni, które zapisuj> rozkłady temperatur. Otrzymane rozkłady 

przedstawiane s> w postaci izoterm.  

Inn> metod> termograficzn> jest wibrotermografia, polegaj>ca na nadaniu obiektowi 

(próbce) drgaM mechanicznych o małej amplitudzie, w wyniku czego nastCpuje wydzielanie 

ciepła (wzrost temperatury) w obszarze defektu. W badaniach tych stosuje siC takce niskie 

czCstotliwoWci przy ducej amplitudzie, jak w przypadku badaM zmCczeniowych.  

Technika ta rozwinCła siC w ostatnich latach poprzez zastosowanie przenoWnych aródeł 
ciepła takich jak lasery i lampy wyładowcze o ducej mocy.  

Termografia stosowana jest od wielu lat, miCdzy innymi do diagnozowania 

kompozytowych konstrukcji lotniczych. Podstawy diagnostyki cieplnej – termowizyjnej 

opisano w rozdziale 8. 

 

3.3. Metoda radiologiczna 

 

Metoda radiologiczna nalecy do metod badaM objCtoWciowych. Umocliwia wykrywanie 

wewnCtrznych oraz powierzchniowych i podpowierzchniowych nieci>głoWci obiektów 

[18,34,90,145].  

W metodzie tej wykorzystuje siC zjawiska towarzysz>ce promieniowaniu jonizuj>cemu, 

a przede wszystkim zjawisko fotochemiczne. Promieniowanie jonizuj>ce posiada zdolnoWć 
przenikania przez rócne materiały oraz zdolnoWć naWwietlania błony fotograficznej. IloWć 
promieniowania przenikaj>cego przez materiał zmienia siC dla rócnych materiałów 

wraz ze zmian> gCstoWci, gruboWci lub obecnoWci wad [37,57,58,140,172]. Stosuje 

siC promieniowanie rentgenowskie – X (radiografia) lub promieniowanie gamma - け 
(gammagrafia). 
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W materiałach kompozytowych stosowanych w przemyWle, np. lotniczym, metody 

radiograficzne maj> ograniczone zastosowanie. Wynika to z faktu, ce kompozyty na bazie 

włókna wCglowego lub szklanego oraz cywicy epoksydowej s> niemal przezroczyste 

dla promieniowania rentgenowskiego. Najlepiej t> metod> wykrywa siC nieci>głoWci 

wewnCtrzne i powierzchniowe korzystnie zorientowane wzglCdem kierunku rozchodzenia siC 
promieniowania. CzułoWć wykrywania nieci>głoWci ogranicza siC do nieci>głoWci o wielkoWci 

zwykle ok. 0,5-2% gruboWci obiektów. Dodatkowe ograniczenia to: maksymalna gruboWć 
obiektów oraz  niebezpieczeMstwo naracenia personelu i Wrodowiska na napromieniowanie. 

Do najwiCkszych zalet nalecy mocliwoWć zobrazowania nieci>głoWci w widoku zgodnym 

z kierunkiem promieniowania na radiogramach. Ogólne zastosowanie metod radiograficznych 

polega na wykrywaniu nieci>głoWci wprowadzanych w procesach wytwarzania i podczas 

eksploatacji obiektów, wykrywanie nieci>głoWci przestronnych, pCcherzy, pozostałoWci jamy 

skurczowej oraz nieci>głoWci płaskich, pCkniCć skurczowych, wtr>ceM, wykrywanie i ocena 

zmian gruboWci obiektów i  powłok [95,114,169,186]. 

 

3.4. Badania wizualne 

 

Badania wizualne nalec> do metod badaM powierzchniowych i umocliwiaj> wykrywanie 

najbardziej niebezpiecznych nieci>głoWci, jakimi s> nieci>głoWci powierzchniowe, np. płaskie, 

w>skoszczelinowe. 

Badania wizualne maj> na celu wykrycie ewidentnych wad i wyeliminowanie z dalszych 

badaM elementów lub obszarów wadliwych oraz wytypowanie elementów lub obszarów 

o w>tpliwej jakoWci do dalszych badaM szczegółowych. Badania wizualne umocliwiaj> kontrolC 
obiektów wykonanych z rócnorodnych materiałów [13]. Umocliwiaj> one wykrywanie 

nieci>głoWci powierzchniowych materiału. Mocliwe jest wykrywanie pCkniCć o głCbokoWci 

od ok. 0,1 mm, szerokoWci od ok. 0,01 mm. Badania wizualne dziel> siC na: 

• bezpoWrednie - umocliwiaj>  badanie powierzchni, bezpoWrednio dostCpnych, do oglCdzin. 

Badania te s> prowadzone nieuzbrojonym okiem lub za pomoc> lupek, o powiCkszeniach 

do 20x i mikroskopów, 

• poWrednie - s> to badania optyczne, umocliwiaj>ce badanie powierzchni niedostCpnych  

bezpoWrednio do oglCdzin. Badania te s> prowadzone za pomoc> endoskopów, 

wideoskopów, peryskopów i zestawów lusterek. 
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Na rysunkach 3.1. i 3.2. przedstawiono przykładowe wady zdiagnozowane metod> 
wizualn> zbiornika do magazynowania kwasu solnego oraz wadliwego montacu rur 

poliestrowo – szklanych.  

 

 

 

Rysunek 3.1. Przykłady uszkodzeM i nieci>głoWci materiałowych.  Powierzchnia wewnCtrzna 

zbiornika ucywanego do magazynowania stCconego kwasu solnego [13] 

 

 

 

 

Rysunek 3.2. Przykłady uszkodzeM i nieci>głoWci materiałowych. Uszkodzenia powstałe 

podczas montacu ruroci>gu z rur poliestrowo-szklanych [13] 

 

Stosowane s> tec zestawy kontrolne składaj>ce siC z endoskopów, kamer, monitorów 

i magnetowidów oraz wideoskopy i wideoanalizatory. Najbardziej zaawansowan> odmian> 
badaM wizualnych jest widzenie maszynowe, tj. automatyczne rozpoznawanie obrazów 

i przedmiotów [13]. 

Nieci>głoWci materiałowe obiektów, jakie s> wykrywane za pomoc> badaM wizualnych, 

to przede wszystkim: 
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• pCkniCcia powierzchniowe, 

• nieszczelnoWci,  

• pustki,  

• nierównomierny układ włókien wzmacniaj>cych, 

• zmiany kolorystyki. 

 

3.5. Metoda penetracyjna 

 

Metoda penetracyjna stosowana jest w celu wykrycia przede wszystkim wad 

powierzchniowych. Badania penetracyjne dzieli siC na dwa podstawowe rodzaje: badania 

w Wwietle dziennym oraz w Wwietle ultrafioletowym. W tych metodach stosuje siC podstawowe 

odmiany z wykorzystaniem penetrantów wodnych, wodno-zmywalnych jak równiec bardziej 

złocone systemy z penetrantami emulgowanymi (rys. 3.3). Badania penetracyjne 

przeprowadzane w Wwietle UV zapewniaj> uzyskanie wycszych czułoWci, co pozwala 

wykrywać bardzo delikatne wady.  Zasadniczo bada siC materiały metaliczne, ale takce 

tworzywa sztuczne oraz materiały ceramiczne. Metoda ta jest bardzo czuła, typowe pCkniCcia 

posiadaj> szerokoWć od 0,5 µm do 10 µm, a głCbokoWć od 20 do 200 µm [90,91,132,174]. 

Przykładowe wady zdiagnozowane metod> penetracyjn> przedstawiono na rysunku 3.3. 

 

a)            b) 

    

 

Rysunek 3.3. Wady zdiagnozowane a) technik> fluorescencyjna , b) technik> barwna [91] 
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3.6. Metoda pr>dów wirowych 

 

Metoda pr>dów wirowych nalecy do metod badaM powierzchniowych. Umocliwia 

wykrywanie najbardziej niebezpiecznych nieci>głoWci: powierzchniowych nieci>głoWci 

płaskich, w>skoszczelinowych, a takce stosunkowo ducych, połoconych blisko powierzchni 

nieci>głoWci podpowierzchniowych. Nie nalecy jednak przeceniać mocliwoWci wykrywania 

tych ostatnich nieci>głoWci [90,91]. 

Pr>dy wirowe mog> płyn>ć jedynie w obiektach wykonanych z materiałów przewodz>cych 

pr>d elektryczny. Nazwa pr>dy wirowe wynika z ich torów.  

Zasada wykrywania nieci>głoWci polega na indukowaniu pr>dów wirowych pod wpływem 

zmiennego pola elektromagnetycznego. Głównym ograniczeniem tej metody jest brak 

mocliwoWci zastosowania do materiałów nieprzewodz>cych pr>du elektrycznego, a zalet> - 

mocliwoWć prowadzenia badaM obiektów z duc> prCdkoWci>, on-line i off-line. 

Metod> pr>dów wirowych s> kontrolowane obiekty wykonane z materiałów 

przewodz>cych pr>d elektryczny, zarówno dobrze, jak i słabo przewodz>cych: metalowych 

ferromagnetycznych i nieferromagnetycznych, a takce niektórych kompozytowych. Metoda 

pr>dów wirowych jest stosowana w: 

• defektoskopii obiektów, 

• badaniu własnoWci obiektów (strukturoskopii,) 

• kontroli wymiarów obiektów, szczególnie gruboWci taWm, folii, warstw i powłok. 

Wacnymi obszarami zastosowania metody pr>dów wirowych s> badania półwyrobów 

i wyrobów koMcowych podczas procesów ich wytwarzania. Wykrywane s> pCkniCcia 

o głCbokoWci od ok. 0,1 mm szerokoWci od ok. 0,0005 mm i długoWci od ok. 0,4 mm [95,132]. 

Metoda pr>dów wirowych umocliwia wykrywanie nieci>głoWci, „zaci>gniCtych", 

znajduj>cych siC pod warstw> pokrycia malarskiego lub galwanicznego oraz nieci>głoWci 

znajduj>cych siC w poszczególnych warstwach obiektów wielowarstwowych. 


