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1. Úvod 
 

Prevádzkovatelia rôznych zariadení často riešia otázku 
možnosti ďalšej prevádzky zariadenia, predĺženia jeho pláno-
vanej životnosti, prípadne aktuálnu potrebu analyzovať defek-
toskopické nálezy. Tieto otázky je možné zodpovedne vyrie-
šiť len odberom časti materiálu konštrukcie alebo daného 
zariadenia a jeho detailnou analýzou. 

Tradičný odber skúšobného materiálu u prevádzkova-
ných zariadení predstavuje popri nutných odstávkach aj ne-
vhodný zásah do celistvosti hodnotenej časti, a to či už sa 
jedná o odber strojným obrábaním, teplotným delením alebo 
aj inými spôsobmi. Tieto deštruktívne metódy zvyčajne vyža-
dujú následnú opravu odobratého miesta, vrátane tepelného 
spracovania a celého radu nedeštruktívnych kontrol. Často sa 
pritom práve toto miesto môže stať zdrojom problémov pri 
ďalšej prevádzke. 

V prípade, že je potrebné získať reálne informácie 
o stave daného zariadenia (napr. bude výpočtovo stanovené 
vyčerpanie životnosti, resp. potreba analyzovať indikácie 
alebo defekty) je možné namiesto vyrezania a výmeny celého 
komponentu odobrať z najkritickejších miest miniatúrne vzor-
ky, ktoré nezmenia jej pevnosť ani životnosť, ale poskytnú 
dostatočné množstvo informácií. Pomocou špeciálnych tech-
ník je možné na takýchto malých vzorkách vykonať prakticky 
všetky analýzy potrebné pre posúdenie danej komponenty. 
Tento spôsob odberu malých vzoriek nazývaný tiež SSam 
(Surface Sampling) nielenže negatívne neovplyvní dané zaria-
denia, ale zvyčajne tiež nevyžaduje žiadne dodatočné operácie 
(zváranie, brúsenie). Príkladom praktického využitia takého 
princípu bol odber vzoriek z tlakových nádob reaktorov JE V-1 
v Jaslovských Bohuniciach, realizovaný firmou Rolls-Royce1. 
V tomto prípade bolo použité jednoúčelové zariadenie vyvi-
nuté iba pre danú potrebu.  

Zariadenie SSamTM-2 firmy Rolls-Royce, ktoré 
v súčasnosti vlastní VUJE, a.s., je koncipované ako univerzál-
ny systém určený na odber vzoriek z rôznych zariadení bez 
výrazného poškodenia povrchu a bez nutnosti miesto odberu 
opravovať alebo upravovať. V kombinácii s metódou Small 
Punch Test, vyvinutej pre stanovovanie mechanických vlast-
ností na malých vzorkách, ponúka široké možnosti získavania 
informácií o stave a vlastnostiach materiálov zariadení, a to aj 
počas ich prevádzky. 

2. Popis systému odberu vzoriek 
 
Princíp odberu vzorky zariadením SSamTM-2 je založený 

na rýchlej rotácii rezného nástroja v tvaru dutej pologule oko-
lo osi súmernosti a jeho pomalého zasúvania po kruhovej 
dráhe do rezaného materiálu. Os posunu nástroja je kolmá na 
os rotácie gule tak, že rezný nástroj sleduje dráhu hrany ná-
stroja (viď obr. 1 a 2). Rezný nástroj je vyrobený z ocele a má 
tvar dutej pologule o priemere ø 50,8 mm a hrúbke steny 0,25 
mm. Povrch nástroja je pokrytý vrstvou kubického nitridu 
bóru (CBN). Hrúbka vrstvičky CBN je 0,18 až 0,20 mm, čo 
značí, že teoreticky je minimálna šírka rezu 0,61 až 0,65 mm. 
V závislosti na veľkosti nepravidelnosti tvaru nástroja, je 
skutočná šírka rezu približne 0,67 mm (cit.2). 

V odberovej hlavici, ktorá má priemer 70 mm a dĺžku 
520 mm je umiestnený rezný nástroj, jeho pohony, vzduchový 
valec na upínanie v rúrach a dva vzduchové valce pre núdzo-
vé vytiahnutie nástroja z rezu pri odbere vzoriek 
v nedostupných miestach (napr. v rúrach).  

MOŽNOSTI VYUŽITIA SYSTÉMU NA ODBER MALÝCH VZORIEK  
Z PREVÁDZKOVANÝCH ZARIADENÍ PRI HODNOTENÍ VLASTNOSTÍ  
MATERIÁLOV 

Obr. 2. Princíp odberu vzoriek – poloha ku koncu odberu 

Obr. 1. Princíp odberu vzoriek – poloha na začiatku odberu 
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Vzorky je možné odoberať bez chladenia, alebo 
s chladením vodou. Pre tento prípad je hlavica vybavená prí-
vodom a spätným odsávaním chladiacej kvapaliny. Použitie 
chladenia skráti dobu odberu, ale aj bez chladenia nedochádza 
k prehriatiu odoberanej vzorky.  

Odberovú hlavicu položenú na servisnom stojane je 
vidieť na obr. 3. Detailný pohľad na hlavicu pri odbere vzo-
riek je na obr. 4. V tomto prípade je hlavica upevnená pomo-
cou magnetických držiakov. 

Vďaka flexibilnému systému upevňovania odberovej 
hlavice je možné odoberať vzorky z vonkajšieho aj vnútorné-
ho povrchu zariadení a komponentov. V prípade potrubia je 
možné získať vzorky z vnútorného povrchu od priemeru po-
trubia ø 75 mm a až zo vzdialenosti 4000 mm od vstupu. 

Veľkosť a tvar odobratých vzoriek závisí na geometrii 
v mieste odberu. Z rovinnej plochy je možné odobrať vzorky 
hrubé až 2,8 mm. V prípade odberu vzorky z vonkajšieho 
povrchu potrubia maximálna možná hrúbka vzorky rastie, 
v prípade vnútorného povrchu klesá. Doba odberu vzorky 
závisí na geometrii v mieste odberu (vonkajší resp. vnútorný 
povrch), nastavenej hĺbke odberu, na materiáli, z ktorého sa 
vzorka odoberá a tiež na tom, či je použité chladenie.  

Výhodou použitia uvedeného odberového zariadenia je: 
 minimálny zásah do hodnoteného komponentu, 
 nie je potrebná ďalšia úprava povrchu v mieste odberu, 
 možnosť odberu vzoriek na neprístupných miestach,  
 prakticky nulové ovplyvnenie odobratej vzorky. 

Odobraté vzorky je možné analyzovať klasickými meto-

dikami a postupmi, ale aj postupmi špeciálne vyvinutými na 
vyhodnocovanie malých vzoriek metódou SPT (Small Punch 
Test).  

Z odobratých vzoriek je potom možné stanoviť: 
 chemické zloženie, 
 základné mechanické vlastnosti  medzu sklzu, medzu 

pevnosti, tvrdosť,  
 prechodovú teplotu krehký  húževnatý stav, 
 únavové charakteristiky, 
 mikroštrukturálne a submikroštrukturálne vlastnosti, 
 mieru scitlivenia voči medzikryštalickej korózii a pod. 

Rozsah analýz a z toho vyplývajúca potreba na počet 
odobratých vzoriek závisí na hodnotenom zariadení, použitom 
konštrukčnom materiáli a požadovaných výsledkoch. Rovna-
ko aj delenie získaných vzoriek, ktoré sa vykonáva elektrois-
krovou drôtovou rezačkou, musí vždy vychádzať z analýz, 
ktoré sa budú vykonávať. Pretože zvyčajne sa požaduje stano-
viť aj základné mechanické vlastnosti, je delenie orientované 
tak, aby bolo možné získať maximálny počet vzoriek pre 
skúšku SPT. Pre zvyšné skúšky je spravidla možné využiť 
odrezky a zvyšky po delení a tiež vzorky po SPT skúškach. 
Príklad delenia odobratej vzorky je na obr. 5. 

 
 

3.  Stanovenie mechanických vlastností metódou 
small punch test 
 
V súčasnosti sa prejavuje snaha o zjednodušenie skúša-

nia, pri súčasnom zabezpečení požadovanej presnosti a viero-
hodnosti výsledkov. Jedným z možných riešení je miniaturi-
zácia vzoriek. Súčasne so zmenšovaním štandardných skúšob-
ných telies sú vyvíjané aj nové typy skúšok plne nahradzujú-
cich bežne používané skúšky. Jedným z takýchto možných 
riešení je použitie tzv. SPT skúšky (Small Punch Test). 

Vo svete sa začalo rozširovať použitie SPT skúšky na 
hodnotenie základných mechanických vlastností rôznych 
zliatin3,4. Jej výhody upútavajú pozornosť stále väčšieho 
množstva výskumných pracovísk.  

Najväčšie z týchto výhod sú: 
 nízka spotreba originálnych skúšobných materiálov, 
 relatívne jednoduché vyhodnocovanie výsledkov skúšky, 
 použitie univerzálnych a jednoduchých skúšobných za-

riadení, 

Obr. 3. Odberová hlavica na servisnom stojane 

Obr. 4. Detail hlavice pri odbere vzorky 

 

Obr. 5. Odobratá vzorka po elektroiskrovom delení 
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 uniformita vzoriek pre všetky určované vlastnosti mate-
riálov, 

 nízka aktivita ožiarených vzoriek. 
Parametre tejto skúšky sa však zatiaľ medzi jednotlivými 

autormi líšia. Najviac odlišností je v nasledovných oblastiach: 
 veľkosť a tvar vzorky, 
 druh razného nástroja, 
 konfigurácia skúšobného prípravku, 
 počet vzoriek pre získanie spoľahlivého výsledku. 

Z toho dôvodu v súčasnosti prevláda veľká snaha 
o normalizáciu tejto metódy, a to nie len v Japonsku a USA, 
ale aj v Európe. Za týmto účelom vznikla aj medzinárodná 
skupina CEN21 – European Commitee for standardization: 
CEN Workshop 21  Small Punch Test Method for Metallic 
Materials5.  

Napriek popísaným rozdielom v postupe skúšania, prin-
cípom SPT skúšky je vždy prienik špeciálneho razníka cez 
plochú vzorku, ktorá je uchytená medzi pridržovačom 
a matricou (obr. 6). Použitím pomerne jednoduchého zariade-
nia so záznamom zaťažovacej sily a deformácie je možné 
získať údaje o základných mechanických vlastnostiach. Ty-
pický priebeh sily a deformácie pri skúške tvárneho materiálu 
je na obrázku 7. Skúšky pri nízkych teplotách sa realizujú 
pomocou tekutého dusíka alebo dusíkových pár v špeciálne 
pre tento účel zhotovených zariadeniach a skúšky pri vyšších 
teplotách v špeciálnej piecke, ktorá je súčasťou skúšobného 
zariadenia. 

Použitím jednoduchého záznamového zariadenia pre 
záznam vzájomných priebehov parametrov „zaťaženie – de-
formácia“ je možné z výsledkov SPT skúšky zisťovať: 
 medzu sklzu a medzu pevnosti materiálu zodpovedajúcu 

výsledkom zo štandardnej ťahovej skúšky, 
 prechodovú teplotu krehkého a húževnatého lomu porov-

nateľnú s výsledkami získanými pomocou Charpyho 
skúšky vrubovej húževnatosti, 

 prípadne aj lomovú húževnatosť. 
Vzorky pre typ zavedenej SPT skúšky, ktorá sa používa 

vo VUJE, a. s., majú tvar malého kotúča s priemerom ø 8 mm 
a hrúbkou 0,5 mm.  

Určitou nevýhodou SPT skúšky sú jej vysoké nároky na 
uniformitu a kvalitu prípravy vzoriek. Pri ich výrobe sa musí 
zabezpečiť: 
 vysoká kvalita povrchu vzoriek, 
 konštantná hrúbka vzorky s toleranciou ± 0,005 mm, 
 rovnobežnosť skúšaných plôch vzorky. 

Najväčšou výhodou SPT skúšky sú malé rozmery skú-
šobnej vzorky a to hlavne v prípade nedostatku skúšobného 
materiálu. Napr. pri skúšaní ožiarených vzoriek je veľkou 
výhodou nižšia aktivita, z dôvodu ich malého objemu. Malé 
rozmery skúšobných vzoriek sú výhodné aj pri ožarovaní 
v energetických reaktoroch. Geometria vzoriek, predovšet-
kým ich hrúbka, tiež umožňuje presnejšie hodnotenie degra-
dácie vlastností v oblasti teplom ovplyvnenej zóny materiálu 
v blízkosti zvaru6. 

 
 

4.  Príklady využitia odberového zariadenia 
a SPT skúšky 
 
Odber vzoriek s následnou komplexnou analýzou vlast-

ností vrátane stanovenia mechanických vlastností pomocou 
SPT skúšky bol realizovaný pri hodnotení vlastností materiá-
lov potrubných trás a iných zariadení vo firme Duslo, a.s.7,8. 
Zariadením SSamTM-2 boli odobraté vzorky zo základného 
materiálu aj zvarových spojov. Z každej odobratej vzorky boli 
elektroiskovým delením získané 3 ks polotovarov o rozme-
roch ø 8  0,6 mm potrebných pre skúšku SPT. Z týchto  
polotovarov boli precíznym mechanickým odbruso-vaním 
vyrobené skúšobné telieska s finálnymi rozmermi 
ø 8  0,5 ± 0,05 mm. Zvyšky odobratých vzoriek po elektro-
iskrovom delení boli využité pre meranie mikrotvrdosti 
a metalografickú analýzu. Týmto spôsobom bolo možné posú-
diť stav materiálu zariadenia bez nutnosti hrubého zásahu 
spojeného s odberom vzoriek pre „klasické“ mechanické 
skúšky.  

Rozsiahle využitie SPT skúšky vo VUJE sa realizovalo 
v rámci tzv. Nového programu overovacích vzoriek (NPOV), 
ktorý slúžil na monitorovanie stavu a zmien vlastností mate-
riálov tlakovej nádoby reaktora JE V-1 počas prevádzky, po 
regeneračnom žíhaní a následnom ožarovaní. Tento program 
bol realizovaný na JE v Jaslovských Bohuniciach a bol koor-
dinovaný medzinárodnou agentúrou MAAE (cit.9). Porovna-
ním získaných výsledkov mechanických vlastností jednotli-
vých stavov materiálov pomocou štandardizovaných postupov Obr. 6. Schéma skúšobného usporiadania 

Obr. 7. Typický priebeh pri SPT skúške tvárneho materiálu 
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a výsledkov SPT skúšky bola v rámci tohto programu overená 
aj spoľahlivosť skúšania týmto novým postupom10. 

Najrozsiahlejšie využitie SPT skúšok našlo uplatnenie 
v tzv. Zdokonalenom programe overovacích vzoriek (ZPOV), 
ktorý je určený na monitorovanie aktuálneho stavu vlastností 
materiálu tlakových nádob reaktorov JE V-2 v Jaslovských 
Bohuniciach počas prevádzky11. V rámci prípravy tohto prog-
ramu bolo vyrobených a do reaktorov zavezených niekoľko 
tisíc SPT vzoriek, ktoré sa budú po ožiarení v určených inter-
valoch vyhodnocovať. 
 
 
5. Záver 

 
Využitie špeciálneho odberového zariadenia SSam-2TM 

od firmy Rolls-Royce v kombinácii s SPT skúškou, ale aj 
jednotlivo, má veľa možností využitia pri hodnotení reálneho 
stavu zariadení a ich komponentov v prevádzke, a to nielen na 
jadrových zariadeniach.   
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M. Březina and Ľ. Kupča (VUJE, a.s., Trnava, Slovakia): 
Implementation possibilities of the small specimen sam-
pling system for evaluation of material properties from 
components under operation 

 
In the paper, there is described a surface sampling sys-

tem which is used for cutting of small specimens from operat-
ing equipments without undesirable affects. The sampling 
system SSamTM-2 made by Rolls-Royce Company uses 
a special rotating tool, which cuts off small scoop samples. 
The paper describes the evaluation possibilities of taken sam-
ples to determine mechanical properties using SPT (Small 
Punch Test) samples, chemical composition and microstructure 
of materials with the aim to determine the residual lifetime of 
the component, mechanisms and causes of failures, etc. 


