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WA CLEAN - nástroj pro objektivní
měření čistoty povrchu po tryskání

? lng. Miroslav Malý

Za posledních 30 let byla čistota povrchu měřena
vizuá l n í metodou, pomocí refere nčn ích fotog rafi í l So
8501-'l (SSPc-Vls-]).Tato metoda, přestoŽe je uzná-
vána jako průmyslová norma/ má své nevýhody. Jed-
ná se spíše o subjektivní měření neŽ objektivní a je

tedy vystaveno lidské chybě. Vyhodnocení čistoty
vychází z úrovně a zkušeností uživatele a jeho vizuál-
ního posouzeníreferenčních vzorků s výsledným po-
vrchem. Při srovnáváníto často způsobuje nesouhlas
a rozdílný názor mezi provozovateli, například kon-
trolou kvality a pracovníky výroby nebo koncovým
uživatelem. Dalších nevýhod, které mohou ovlivnit
subjektivní pohled vyhodnocení čistoty povrchu, je

celá řada (jako jsou umělé světelné podmínky, vzdá-
lenost od měřeného dílu apod.).

Popis nástroje WA CLEAN
Nástroj WA CLEAN (obr. 1)je patentovaným ná-

strojem skupiny Winoa (W Abrasives), kterou v Čes-
ké a Slovenské republice reprezentuje sesterská
společnost KoVoBRASlV Mníšek, s.r.o., (kontakt na
str.17), výrobce ocelových a nerezových tryskacích
materiálů'

Zástupci společnosti často pomáhali svým zákaz-
níkům v subjektivním posouzení čistoty povrchu
a vnímali potřebu zákazníkŮ, aby bylvytvořen tako-
vý nástroj, který by dokázal poskytovat objektivní,
spolehlivé a opakovatelné výsledky čistoty povrchu
na základě matematických hodnot. WA CLEAN tako-

vým nástrojem je, pro svá měření nepotřebuje žád-
né okolnísvětlo, můŽe být pouŽit v úplné tmě, jako
jsou uzavřené tryskané prostory (uvnitř vagónů,
nádrŽe, kontejnery), kde je světlo omezené nebo
neexistuje vůbec. PomocíWA CLEAN mŮže každý
pracovník dosáhnout přesného a kvalitního měření.
Klíčovým faktorem je elektronická optická metoda
určená k vyhodnocení čistoty povrchu po tryskání.
WA CLEAN nebyl v Žádném případě vyvinut, aby
na h radi l metod u referenčn ích fotog rafi í lso850 1 - 1

(SSPc-Vls-1)' ale aby spolupracoval s oběma průmy-
slovými standardy.

Charakteristika a výhodyWA CLEAN
l Exkluzivní patentovaná technologie.
r Snadno pouŽitelné řešení pro rychlé a přesné ří-

zení kvality.
r MůŽe být použit v Úplné tmě.
l objektivnía spolehlivé měření (po kalibraci).
r Redukce opakovaného tryskání a nadměrně

otryskaného povrchu.
r SniŽování rozporů s 

'výstupní kontrolou nebo
koncovými uživateli.

r Snadno pouŽitelné rozhraní - nastavení pevných
hodnot pro sledování kvality.

r Rychlé měření (<5 sekund) a výsledky jsou oka-
mŽitě zobrazeny'

r Přenos počítače přes USB - není třeba instalovat
žádný software.

obr. 1 -WACLEAN zařízení
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r Vnitřní paměť je schopna zaznamenat až 20 rŮz-
ných referencí pro více měření.

r Magnetický podklad umoŽňuje přizpůsobení se
zakřiveným plochám (to můŽe být zajištěno i bez
magnetického pláště tak, aby se zabránilo pře-
nosu kontaminace, rozpustných solí, chloridů na
povrch).

r 2 pracovní režimy - hodnoty čistoty nebo reŽim
Vyhovuje/ Nevyhovuje.

omezení
r Konvexní povrchy: minimální poloměr> 50 mm

(1,97 palce).
r Konkávní plochy: minimální poloměr> 150 mm

(5,91 palce).
r Malé optické,,oko" 8] mm2.
l Materiál -Titan / Hliník - zatím na těchto plochách

neproběhl test'
r Nerezová ocel - funguje pouze po moření kyseli-

nou.

r NepouŽívá se na odlitky ze sléváren a výkovky ko-
váren.

Jak nástroj funguje
WA CLEAN je snadno pouŽitelné řešení pro snad_

né, rychlé a přesné měření čistoty povrchu po
otryskání a nastavení systému řízení kvality.

Na povrchu plochy zamíří řada paprsků z několi-
ka odstínů barev (obr' 2). )ak řada paprsků dopadá
na povrch, některé spektrum barvy se absorbuje
a další se ve stejném okamŽiku od povrchu odrazí.
Toto odraŽené světlo je následně měřeno,,okem,,
zařízení a transformováno na jedinečný index čisto-
ty od 0 do ] 00, jedná se o srovnání vzhledem k o/o

světlé oblasti získané ve spektru hodnot. Pomocí
indexových čísel se číslo zadává a odkazuje na nor-
mu lSo 8501-1 (SsPC-VIS-1). Například, jestliŽe se
ž1istí, že tryskaná plocha je podle subjektivnímeto-
dy porovnáváním referenčních fotografi í Sa2.5 (SP1 0
/ NACE2) a hodnota indexu je 65, povaŽuje se to za

(Pokračovóní na str' 1 8)
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obr. 2 - WA CLEAN princip měřeni
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obr. 4 - WA CLEAN je ideální pro měření čistoty povrchu
potrubí

(Pokračovóní ze str. 1 6)

minimální hodnotu pro tento stupeň čistoty. Vzhle-
dem k tomu, Že čistota tryskání se zvyšuje směrem
k Sa3 (SP5)' bude indexové číslo vyšší, řekněme 80.
Stejně jako u vizuálních referenčních fotografií je
třeba do zařízení WA CLEAN před kaŽdým měřením
zadat i počáteční míru zrezivěnía čistoty nenatřené
oceli A / B / c / D' Pomocístandardních referenčních
fotografií lze znovu do zařízení zadat Údaje s jiným
jedinečným indexovým niŽším číslem. Řekněme, Že
před tryskáním bude průměrná povrchová čistota
mít index s hodnotou 'l0. Znamená to, Že jakákoliv
hodnota pod číslem 10zařízení vyhodnotíjako neo-
tryskaný povrch. Pro přesnější měření lze indexy WA
CLEAN nastavit na všechny Úrovně současných stup-
ňů čistoty, Sa] / Sa2 / Sa2.5 / Sa3 (5P7 / sP6 / SP]0 /
SP5) a také v případě potřeby NACE 1/2/3 / 4'Další
moŽnost nastavení je pro průmyslová odvětvl která
nepouŽívaj í referenčn í fotog rafi e, na příklad slévá rny.
Zařízení u možň uje vyuŽití měřen í v nastaven í reŽi m u

,'Vyhovuje / Nevyhovuje" (obr. 3). Například, pokud
minimální specifikace požaduje, aby plocha neby-
la nižší, neŽ přijatelná referenční hodnota, řekněme
50' WA CLEAN můŽe být kalibrován na poŽadovaný
index. Pokud je hodnota niŽší než daná hodnota,
přístroj vyhodnotí čistotu povrchu jako nevyhovující
a odděleníkvality můŽe připravit postupovou směr-
nici, Že v tomto případě musí být díl znovu vrácen do
tryskacího zařízení a tryskání se bude opakovat.

Případové studie
WA CLEAN byl vyvinut na základě ochoty investo-

vat čas a odhodlání najít objektivní způsob měření
čistoty povrchu. Na projektu se podílela i řada pilot-
ních zákazníků v celém světě. Na začátku zejména
z řad společností zabývajících se nátěrem potrubí.
Dnes se používá nejen u této části zákaznického
portfolia, ale například v oblasti výroby železničních
vozů a zpracování ocelových profilů.

Velký výrobce ocelových trubek a následné ná-
těrové povrchové úpravy pro plynárenský průmy-

1B

sl společnost FBE (Fusion Bonded Epoxy) v Rusku
prokázal, že WA CLEAN lze pouŽít jako nástroj pro
kontrolu měření čistoty povrchu a zapsal si je do
svých postupů řízení jakosti (obr. 4). V současné
době je jako uznávaný nástroj pro kontoru čistoty
povrchu využíván také například ve společnostiTat-
ravagónka, a.s. v Popradě (obr. 5).

WA CLEAN v současné době nebyl ještě testován
v oboru Shot peenin9, tedýv'6blasti zpevňování
povrchu dílů jako například pruŽin, namáhaných
dílů v automobilním průmyslu apod. V roce 2017
jsme si dali za cíl zaměřit se na toto testování. Testy
budou probíhat v technickýčh inovačních centrech
poblíž Grenoblu ve Francii a v Houstonu v USA ve
spolupráci s konečnými uŽivateli především z au-
tomobilového sektoru průmyslu. Metoda, která má
být použita, je ve skuteČnosti opačná ke způsobu,
který se v současné době pouŽívá k určení čistoty
otryskaných povrchů. PouŽitím pásem pokrytí bude
zkušební vzorek srovnáván vzhledem k % tmavé
oblastizískané ve spektru hodnot, to by mělo být na
zařízení moŽné nastavit na index faktoru, který ko-
reluje se standardem pouŽÍvaným v současné době
při určování pokrytí po tryskání'Teoreticky bychom
měli Z těchto hodnot určit, zda je díl pod nebo nad
peening efektem a zda je povrch závislý na poŽa-
dované specifikaci. )ak již bylo dříve uvedeno, WA
CLEAN můŽe ukládat až 20 programovatelných
referencí a mělo by být tedy schopno rozlišit mezi
ovlivňujícími faktory peening efektu, jako je např'
průtok abrasiva, doba probíhajícího peeningu, úda-
je o abrasivu či stavu povrchu tryskaného dílu.

obr. 5 - Měření čistoty povrchu v Tatravagonka, a.s.


