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ÚVOD
Projekt je zameraný na posúdenie využiteľnosti nedeštruktívnej magnetickej metódy
Barkhausenov šum (BN – Barkhausen noise) pre monitorovanie stavu stavebných
oceľových konštrukcii v súvislosti s rozvojom degradačných procesov vplyvom korózneho
poškodenia povrchu konštrukcie.

CIELE
1. Štúdium využiteľnosti Barkhausenovho šumu pre monitorizáciu rozvoja korózneho
poškodenia pre modelové povrchy získané simuláciou v soľných komorách ako aj na
reálnych povrchoch z praxe.

2. Analýza vplyvu povrchovej ochrany stavebnej oceľovej konštrukcie na hodnoty signálu
BN pri rôznych hrúbkach povlaku získané z experimentálnych meraní.

METODICKÝ POSTUP
Monitorovanie stavu oceľových konštrukcií s ohľadom na rozvoj korózie: 
• odber vhodných vzoriek z reálnych konštrukcií,
• realizácia laboratórnych vzoriek s rôznym stupňom korózneho rozvoja v soľných 

komorách, s koróznou ochranou a bez nej,
• meranie BN na reálnych ako aj laboratórnych vzorkách, 
• metalografická analýza povrchov, 
• návrh vhodných konceptov pre monitorovanie rozvoja korózie v povrchoch (výber BN 

parametrov, magnetizačných podmienok a pod.) a ich verifikácia.

Charakteristika objektu skúmania
Objektom skúmania sú experimentálne vzorky z ocele s povrchovým ochranným povlakom
a vzorky bez ochranného povlaku. Chemické zloženie ocele experimentálnych vzoriek je
zrejmé z Tab. 1.

Tab. 1 Chemické zloženie ocele S460 MC – vyjadrené v % hmotnosti

Povrchový ochranný povlak je tvorený 2 vrstvami Hempadur a jednou, vrchnou,
ochrannou vrstvou Hempathane (Tab. 2).

Tab. 2 Skladba povlaku povrchovej ochrany 

Použitá prístrojová technika
Na analýzu oceľových experimentálnych vzoriek bol použitý prístroj RollScan 350 (Obr. 1)
a softvér MicroScan (Obr. 2), ktorý umožňuje identifikovať základný parameter signálu
BN, a to jeho efektívnu hodnotu - rms, ako aj hodnoty Peak Position – PP, Full Width of
Half Maximum – FWHM, počet pulzov a pod.

Obr. 1 Analyzátor hluku BN
- RollScan 350

Obr. 2 Prostredie softvéru MicroScan

SKÚŠKA SOĽNOU HMLOU
Skúška soľnou hmlou je vo všeobecnosti vhodná ako skúška koróznej odolnosti pre
rýchle zistenie prasklín, pórov a poškodenia organických náterov a anorganických
povlakov. Daná skúška umožňuje kontrolu, aby sa zabezpečila porovnateľná kvalita
kovových materiálov s protikoróznou ochranou alebo bez nej.

Obr. 5 Umiestnenie vzoriek 
v soľnej komore

Obr. 6 Mikroskop Olympus SZX 16 – analýza a snímanie vzoriek

Obr. 7 až 11 Experimentálne vzorky, počet dní v komore: 1, 15, 34, 51, 65

Graf 3 až 6 Vybrané parametre signálu BN, ľahká a ťažká os

HRÚBKA KORODOVANEJ VZORKY

Obr. 12 až 16 Experimentálne vzorky, počet dní v komore: 1, 14, 29, 44, 65

Tab. 5 Hrúbky vybraných vzoriek Tab. 6 Parametre signálu BN 

Graf 7 a 8 Závislosť signálu BN a hrúbky vzorky pre ľahkú a ťažkú os

ZÁVER
Hodnoty signálu BN sú ovplyvnené rôznymi faktormi, medzi ktoré patrí hrúbka
korodovanej vrstvy, drsnosť povrchu, doba v soľnej komore a pod. Výsledné hodnoty
signálu BN rms majú klesajúcu tendenciu, hodnoty PP rastúcu tendenciu, zatiaľ čo
hodnoty FWHM nevykazujú žiadnu závislosť na hrúbke korózie.
Obdobný výskum sa realizuje aj na vzorkách s ochrannými povlakmi. Postupy
realizované v tejto štúdii by sa preto mali obdobným spôsobom využiť aj pri ďalších
meraniach.

KORÓZNY ÚBYTOK – HMOTNOSTNÁ SKÚŠKA 

Hmotnosť vzorky (vz.3) BN - rms, ľahká os BN - rms, ťažká os

Hmotnosť vzorky (vz.3) 1

BN - rms, ľahká os 0,922979814 1

BN - rms, ťažká os 0,95917646 0,96345669 1

Tab. 4 Korelačná závislosť
Tab. 3 Korózny úbytok, hmot. skúška – séria 1

Obr. 3 Experimentálne vzorky –
pred očistením a po očistení od 

koróznej vrstvy

Graf 1 a 2 Korózny úbytok a korelačná závislosť – séria I 
Obr. 4 Experimentálne vzorky po výbere 

zo soľnej komory po očistení


