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Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO,
který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické
komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO
navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezi-
národní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány
ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím
potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními
pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.
Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu
budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz
www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce
uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož
i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT),
jsou uvedeny na tomto odkazu URL: Foreword – Supplementary information.

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 135 Nedestruktivní zkoušení, subkomise SC
9 Zkoušení akustickou emisí.



Úvod
Rostoucí použití polymerů vyztužených vlákny (FRP) v konstrukčních aplikacích (např. letectví,
automobilový průmysl, stavitelství) a infrastruktuře (např. plynové láhve, zásobní nádrže, potrubí)
vyžaduje příslušný vývoj na poli nedestruktivního zkoušení.

Pro svou citlivost na typické mechanismy porušování FRP je zkoušení akustickou emisí (AT)
výjimečně 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 akustickou emisí vykazuje potenciál tam, kde tradiční metody nedestruktivního zkoušení
(např. ultrazvuk nebo zkoušky ponorem) nejsou použitelné (např. „tlustostěnné“ uhlíkovými vlákny
vyztužené plynové lahve používané pro skladování a přepravu stlačeného zemního plynu (CNG),
plynného vodíku apod.).

Obecné principy navržené v EN 13554 platí pro všechny třídy materiálů, ale tato mezinárodní norma
ve skutečnosti zdůrazňuje aplikace na kovových dílech (viz EN 13554:2011, kapitola 6).

Avšak vlastnosti FRP související s AT zkoušením jsou výrazně odlišné od vlastností kovů.

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

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

Z těchto důvodů vyžaduje úspěšnou AT FRP materiálů, dílů a konstrukcí specifickou metodiku (např.
ukládání celého tvaru signálů, specifické snímače a jejich pole, specifické nastavení prahů, vhodný
způsob zatěžování, vylepšenou analýzu dat atd.), odlišnou od metodiky aplikovanou na kovech.

V AE zkoušení se uplatňují nové vývojové trendy, jako např. „modální AT“ (vlnová a modální analýza
v časové a frekvenční oblasti) a analýza založená na „rozpoznávání vzorů“.



1 Předmět normy
Tato mezinárodní norma popisuje obecné zásady zkoušení akustickou emisí (AT) materiálů, dílů
a konstrukcí vyrobených z polymerů vyztužených vlákny (FRP) za účelem:

–    charakterizace materiálů;

–    zkoušení odolnosti a řízení kvality výroby;

–    přezkušování a zkoušení za provozu; a

–    monitorování stavu.

Tato mezinárodní norma byla navržena k popisu specifické metodiky posuzování integrity součástí nebo
konstrukcí z polymerů vyztužených vlákny (FRP), aby bylo možné identifikovat kritické zóny s velkou
kumulací poškození či nárůst poškození během zatěžování (např. vhodné vybavení, typické
uspořádání snímačů a postupy lokalizace).

Mezinárodní norma také popisuje dostupná, obecně použitelná kritéria hodnocení pro AT zkoušení
FRP a navrhuje postupy pro určení takových kritérií hodnocení v případě, že chybí.

Tato mezinárodní norma také uvádí formy prezentace dat ze zkoušek akustickou emisí, které dovolují
aplikaci kvalitativních a kvantitativních kritérií hodnocení jak on-line během zkoušky, tak i analýzu
po zkoušce, a které zjednodušují porovnání výsledků AE zkoušení, získaných v různých zkušebnách
a organizacích.

POZNÁMKA Pouze na základě kritérií hodnocení AT rozhodně nemůže být ve všech případech
posouzen strukturální stav objektu/součásti, ale může vyžadovat další prohlídky a hodnocení (např.
s dalšími metodami nedestruktivního zkoušení nebo výpočty lomové mechaniky).

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


