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ÚVOD
Děkujeme Vám za zakoupení zařízení Recognoil® QB a přejeme vám mnoho přesných
a spolehlivých měření.
Tato příručka byla původně připravena pro nové uživatele přístroje Recognoil® 2W a smyslem
jejího vzniku bylo usnadnit novým uživatelům hodnocení výsledků měření a volbu správného
postupu měření v případě hodnocení ne zcela typických výrobků/ploch. Celá řada úskalí
spojených s nedostatky ručního přístroje (obtížné měření tvarových ploch, potřeba stínění atd.)
díky měření v boxu odpadá. Jelikož jsou principy detekce obou přístrojů shodné lze uvedené
poznatky uplatnit i při používání zařízení QB.
Spolu s Návodem
Návodem k obsluze Vám tento dokument pomůže začít snadno a rychle se správným
hodnocením stavu povrchu v různých oblastech použití. Předpokládáme, že čtenář této příručky
má znalosti o spuštění zařízení Recognoil® QB a připojení zařízení k měřicímu softwaru. Pokud
tyto znalosti nemáte, přečtěte si prosím Návod k obsluze (kapitola Rychlý start) a poté použijte
průvodce měřením pro praktické příklady použití zařízení. Pokud v obsahu dokumentu
nenaleznete Vámi zamýšlený způsob použití zařízení, buďte tolerantní, stále pracujeme na
aktualizaci této příručky a správné metodiky hodnocení stavu povrchu.
V případě jakýchkoli problémů nás prosím kontaktujte na našem e-mailu technické podpory:
support@techtest.eu
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JE RECOGNOIL® QB VHODNÝ PRO NÁŠ ZÁKLADNÍ MATERIÁL?
MATERIÁL?
Toto je velmi častá otázka. A odpověď zní? Pokud se jedná o materiál na bázi kovu, bude
Recognoil® QB fungovat velmi dobře, protože čisté kovy nevykazují fluorescenci. Pokud je však
základní materiál vyroben z plastů, keramiky atd., je nutné vhodnost přístroje ověřit.
Zjednodušeně lze říct, že fluorescence je typická pro izolanty a polovodivé materiály, protože
kovy jsou obecně dobrými elektrickými vodiči, nemají tak schopnost fluorescence a je na nich
velmi snadné detekovat fluorescenci kontaminantů. Vždy je lepší vyzkoušet fluorescenční
schopnost základního materiálu před detekcí kontaminantů pomocí zařízení Recognoil® QB.
Například můžete mít dva černé ABS plasty a jeden bude vhodný pro detekci kontaminantů
(nebude vykazovat vysokou intenzitu fluorescence) pomocí zařízení Recognoil® QB a druhý ne
(kvůli chemickým sloučeninám jako jsou plniva, barviva a aditiva může být fluorescence tohoto
materiálu extrémní).
Mean is 571 F.U. = vhodný

Mean is 6,472,915 F.U. = nevhodný

Levá fluorescenční mapa byla vytvořena na mosazném plechu. Pravá fluorescenční mapa byla
vytvořena na ABS plastu. První důležitá věc – při porovnání výstupů – fluorescenčních map, je
hodnota MEAN, nikoli barva mapy! Můžete nastavit a uzamknout kontrast fluorescenční mapy
na určité konkrétní hodnotě (hodnota v pravém dolním rohu) a všechny pixely nad touto
hodnotou budou červené (toto je velmi užitečné pro rychlé ověření a porovnání povrchů v
inspekčním procesu, protože takto jste schopni nastavit základní limit a vše co bude červeně
zbarvené je nadlimitně znečištěné).
Poznámka:
Vyhodnocenou plochu povrchu můžete odmastit pomocí ubrousku s IPA (abyste odstranili oleje
a mastnotu). K odstranění prachu nebo nepřilnavých nečistot použijte ofukovací balónek
(protože Recognoil® QB dokáže detekovat také prach a jiné polétavé částice).
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JE TENTO OLEJ DETEKOVATELNÝ POMOCÍ RECOGNOIL® QB?
QB?
Opět je lepší to ověřit. Z důvodu principu detekce pomocí zařízení Recognoil® QB je důležité
vědět, jak lze detekovat různé druhy oleje v režimu UV-VIS. Graf uvedený níže nemusí být vždy
platný, protože i malé množství přísady může zvýšit (i extrémně) fluorescenci oleje. Proto je vždy
lepší testovat konkrétní typ oleje na konkrétním základním materiálu.

Popis os grafu: Osa Y – intenzita fluorescence – výstup z detektoru, Osa X – tloušťka oleje
.…. Syntetický olej
---- Minerální olej
_____ Nízko aromatický minerální olej
-.-.-.-.- Silikonový olej

1. Zkontrolujte aktivní části zařízení a v případě potřeby použijte k odstranění částic
prachu ofukovací balónek.
balónek.
2. Odmastěte vyhodnocovaný povrch základního materiálu pomocí IPA (nebo
(nebo jiného
vhodného rozpouštědla/odmašťovacího
rozpouštědla/odmašťovacího prostředku), aby se odstranily oleje
oleje a mastnota.
K odstranění prachu nebo nepřilnavých nečistot použijte ofukovací balónek.
balónek.
Poznámka:
Papírová utěrka používaná k čištění může způsobit kontaminaci povrchu! Můžete rozpustit
bělicí přísady a vytvořit tenký film na povrchu, nebo můžete povrch kontaminovat vlákny a
malými částicemi z papírové utěrky. Doporučujeme používat netkaná mikrovlákna pro
rychlou kontrolu čistého povrchu, pokud jsou vhodná pro použité rozpouštědlo
(odmašťovací prostředek).
3. Naneste kapku oleje na čistý povrch.
4. Proveďte rychlé vyhodnocení intenzity fluorescence kapky pomocí přístroje Recognoil®
QB.
QB.
5. Rozetřete
Rozetřete kapku oleje po povrchu
povrchu.
6. Zopakujte měření.
měření.
Poznámka:
Doporučujeme používat rukavice bez pudru, aby nedošlo ke kontaminaci hodnocených
povrchů vzorků a aktivních částí zařízení Recognoil® QB.
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7. Nyní porovnejte výsledky. Jak velká je intenzita fluorescence kapky? K získání těchto
informací použijte SW funkci výběru
výběru oblasti na fluorescenční mapě.

7

Kapka oleje A: 16,904 F.U. = relativně nízká

Kapka oleje B: 5,991,436 F.U. = výborná

8. Nyní odečtěte intenzitu fluorescence oblasti s rozetřeným
rozetřeným olejem.

8

Olej A: 2,035 F.U. = detekce bude obtížná

Olej B: 213,834 F.U. = půjde dobře
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JAK MĚŘIT DROBNÉ DÍLY?
DÍLY?
Pro malé ploché tenké díly můžete použít vhodné pozadí a změřit je společně. Jako pozadí
doporučujeme použít námi dodané černé pozadí (bez fluorescence). Toto příslušenství
umožňuje provádět velmi přesná měření na stabilním a trvanlivém povrchu. Černé pozadí
používáme v různých aplikacích: pro měření drobných dílů, kontrolu usazování prachu, kontrolu
fluorescence látek, kontrolu abrazivních materiálů, pro snímání otisků prstů a mnoho dalších.
1. Odmastěte černé pozadí pomocí IPA ubrousku,
ubrousku, abyste odstranili oleje a mastnotu.
K odstranění prachu nebo nepřilnavých nečistot použijte ofukovací balónek.
balónek.
2. Umístěte objekty na černé pozadí a odstraňte
odstraňte prach nebo nepřilnavé nečistoty ze vzorků
pomocí ofukovacího balónku (pokud chcete zkontrolovat pouze přilnavé kontaminanty)..
3. Uspořádejte objekty pro vyhodnocení.
4. Proveďte vyhodnocení pomocí Recognoil® QB.
QB.
5. Odstraňte vzorky a zavřete černé pozadí, abyste zabránili kontaminaci a poškrábání.
Poznámka:
Téměř nikdy nenaměříte nulovou hodnotu na hodnocené ploše vzorku kvůli vlivu
(fluorescenci) aktivních ploch zařízení. Aby se snížil jejich vliv, jsou opatřeny
nefluorescenčním povlakem. Proto je během měření a manipulace s přístrojem velmi
důležité být opatrný a vyhnout se kontaminaci těchto částí olejem či poškození tohoto
povlaku nesprávnou údržbou. Z tohoto důvodu není dovoleno používat k čištění zařízení
rozpouštědla. Pokud je zařízení kontaminováno, či je poškozena povrchová úprava aktivních
ploch. V takovém případě doporučujeme okamžitý servis. Kontaktujte nás na adrese:
support@techtest.eu.
support@techtest.eu
6. Nyní porovnejte fluorescenci
fluorescenci součástek pomocí SW funkce výběru oblasti na
fluorescenční mapě.
mapě.

7

Part 1 = 25,342 F.U., Part 2 = 27,138 F.U.
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JAK MĚŘIT PRAŠNOST V MÍSTNOSTI?
Můžete použít naše černé pozadí a postupujete podle pokynů níže.
1. Odmastěte černé pozadí například pomocí IPA ubrousku. K odstranění prachu nebo
nepřilnavých nečistot použijte ofukovací balónek.
balónek.
2. Proveďte vyhodnocení pomocí přístroje Recognoil® QB – výchozí stav.
stav.
3. Umístěte pozadí na požadované místo, kde chcete provést test depozice prachu.
prachu.
®
4. Proveďte vyhodnocení pomocí zařízení Recognoil QB v průběhu expozice nebo po
předem stanovené době (můžete kombinovat obě možnosti).
5. Porovnejte jednotlivá měření a použijte SW výpočet množství a velikosti prachových
částic (dostupné v SW verzi Professional).
Professional).
6. Po zkoušce odstraňte prach pomocí vzduchového balónku a uzavřete černé pozadí tak,
abyste zabránili jeho kontaminaci a poškrábání.

1

1

2

3

4

6
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7. Porovnání stavu povrchu během testu usazování prachu.

7

Před expozicí

bylo by lepší provést důkladnější čištění

Po expozici
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V KAŽDÉM SNÍMKU SE JISTÝ OBJEKT NEUSTÁLE OPAKUJE!
OPAKUJE!
Pokud se stejný objekt opakuje na fluorescenčních mapách různých oblastí, je na filtru
kamery nečistota.
Problém:
Problém:

1. Očistěte detekční hlavu zařízení ofukovacím balónkem.
2. Očistěte vnitřní povrchy zařízení a nedotýkejte se aktivních částí v okolí filtrů.
filtrů.
Neotírejte filtry ani jiné funkční povrchy – aktivní součásti!
Nepoužívejte žádná rozpouštědla!

Poznámka:
Pokud je zařízení kontaminováno, či je poškozena povrchová úprava aktivních ploch.
V takovém případě doporučujeme okamžitý servis. Kontaktujte nás na adrese:
support@techtest.eu.
support@techtest.eu
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CO DĚLAT, POKUD VYKAZUJE OLEJ NÍZKOU FLUORESCENCI?
FLUORESCENCI?
Jemně rafinované minerální oleje nebo silikonové oleje často vyžadují přidání fluorescenčního
činidla, aby byly detekovatelné pomocí Recognoil® QB. Níže vidíte rozdíl mezi olejem s nízkým
výstupem signálu fluorescence a výstupem stejného typu oleje s aditivem pro zvýšení intenzity
fluorescence. Pokud zákazník nebo dodavatel nemůže změnit typ oleje (za vhodnější pro použitý
způsob detekce), jedná se o jediné možné řešení. Ve většině případů stačí přidat fluorescenční
činidlo v množství ppm, což nemá vliv na funkční a ochranné vlastnosti oleje.

Špatně detekovatelný olej (vlevo) modifikovaný vhodným fluorescenčním aditivem, které bude
detekovatelné pomocí Recognoil® QB (uprostřed a vpravo).
Příklad:

Recognoil® 2W - intenzita fluorescence [F.U.]

1. Vzorek A představuje olej bez fluorescenční přísady.
přísadou..
2. Vzorek B představuje stejný olej s vhodnou fluorescenční přísadou

Tloušťka olejového filmu [nm]
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JAK KONTROLOVAT PROCES NANÁŠENÍ OLEJE?
OLEJE?
S přístrojem Recognoil®QB můžete také zkontrolovat nanášení oleje a ověřit, zda je homogenita
a tloušťka olejového filmu v mezích vašeho procesu. Zvýšení hodnoty fluorescence detekované
zařízením je v korelaci s nanesenou tloušťkou oleje. Tato měření jsou velmi užitečná při procesu
tváření, dočasné ochraně proti korozi a při jakémkoli typu mazání součástí. Pokud chcete měřit
a řídit depozici oleje pomocí zařízení Recognoil® QB, jednoduše použijte fluorescenční jednotky
z výstupu detektoru nebo pokud máte verzi SW Professional a matematický model svého typu
oleje (vytvořený společností TechTest, s.r.o.), přímo pracujete s hodnotami tloušťky vrstvy [nm]
nebo plošnou koncentrací [mg.m-2].

Příklad:
Příklad:

1. První výsledek měření (vlevo) představuje stav základního
základního materiálu před aplikací oleje.
oleje.
2. Druhý výsledek měření (uprostřed) představuje stav po aplikaci oleje – zvýšení intenzity
fluorescence je jasně patrné.
3. Třetí výsledek měření (vpravo) představuje stav po další aplikaci oleje – opět se zvýšila
intenzita fluorescence.
4. Je patrné,
patrné, že základní materiál měl průměrnou hodnotu intenzity fluorescence (MEAN)
511 F.U. V prvním kroku aplikace oleje se hodnota MEAN zvýšila na 3 641 F.U., v
posledním kroku aplikace byla dosažena hodnota MEAN 19 506 F.U. Jak však vidíte z
fluorescenční mapy, homogenita olejového filmu byla v prvním kroku aplikace lepší
(homogennější).
(homogennější).
5. Ve verzi
verzi SW Professional můžete také zkontrolovat tloušťku nebo plošnou koncentraci
olejové vrstvy. To vyžaduje kalibraci oleje v laboratoři společnosti TechTest,
TechTest, s.r.o. Pokud
již máte olej kalibrovaný na základním materiálu, můžete nastavit typ oleje v SW a
namísto
namísto fluorescenčních jednotek získat výsledek tloušťky nebo plošné koncentrace.
Pokud chcete kalibrovat svůj typ oleje, pošlete nám prosím požadavek na
support@techtest.eu
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JAK VYBRAT NEJLEPŠÍ METODU ODMAŠTĚNÍ?
ODMAŠTĚNÍ?
Zařízení Recognoil® QB můžete použít pro jednoduché a rychlé ověření procesu odmaštění
(čištění). V zásadě můžete porovnat různé typy odmašťovacích metod, odmašťovacích
prostředků nebo parametrů procesu (čas, teplota, koncentrace odmašťovacích prostředků
atd.). Je velmi důležité používat vzorky se stejným množstvím oleje – kontaminace (to lze
snadno ověřit pomocí přístroje Recognoil® QB) a porovnat stav vzorku před a po odmaštění.
Pokud dojde ke snížení intenzity fluorescence, můžete říct, že určité množství oleje
(kontaminace) bylo odstraněno (odmaštěno). Čím vyšší je tato hodnota, tím vyšší je účinnost
procesu odmaštění. Níže jsou znázorněny příklady porovnání procesu odmaštění, parametrů
odmaštění nebo principu výběru vhodného odmašťovacího prostředku.
Příklady:
Příklady:
1. Porovnání metod odmaštění.
odmaštění.
10000

Počáteční intenzita fluorescence testovaných vzorků

Recognoil® 2W output [F.U.]

9000
8643

8000
7000
6000
5000
5000

4000
3000
2000
1000

1859
845

0
Method A

Method B

Method C

Method D

Poznámka:
Metoda D je zjevně nejlepší, protože intenzita fluorescence po odmaštění je nejnižší.
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2. Porovnání odmašťovacích prostředků.
prostředků.
Počáteční intenzita fluorescence testovaných vzorků

7000

Recognoil® 2W output [F.U.]

6000
5800
5000
4000
4000
3000
3000
2000

2300
1700

1000

1550

0
Agent 0

Agent 1

Agent 2

Agent 3

Agent 4

Agent 1 (higher concentration)

Poznámka:
Nejlepšího výsledku bylo dosaženo použitím odmašťovacího činidla 1 s vyšší
koncentrací, ale odmašťovací činidlo 2 mělo také velmi podobný účinek. Proto je vhodné
vzít v úvahu náklady na použití vyšší koncentrace odmašťovacího činidla 1, protože při
normální koncentraci mělo nejnižší účinnost.
3. Porovnání parametrů odmašťovacího procesu – vliv doby trvání procesu
Počáteční intenzita fluorescence testovaných vzorků
10000

Recognoil®

2W output [F.U.]

9000
8000

9000

7000
6000
5000
4000

4300

3000
2000
1000

1500

880

880

880

880

0
10 min

15 min

20 min

30 min

40 min

50 min

60 min

Poznámka:
Z grafu je zřejmé, že proces odmaštění je účinný nejvhodnější provádět po dobu 30 minut
(delší čas již nevede k poklesu fluorescence). Stejný experiment můžete vyzkoušet s
teplotou, koncentrací odmašťovacího prostředku, intenzitou míchání, intenzitou
sonifikace atd.
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DETEKCE NEČISTOT NA TRYSKANÉM POVRCHU
Detekce mastných nečistot na otryskaném povrchu pomocí zařízení Recognoil® QB je možná,
měření však vyžaduje pochopení procesu technologie tryskání a principů detekce pomocí
Recognoil® QB.
Na otryskaném povrchu
povrchu lze detekovat následující kontaminanty:
1) Oleje, řezné kapaliny a další maziva použitá při výrobě.
2) Abrazivní prach (fragmenty abrazivních částic ulpívajících na povrchu).
3) Abrazivní materiál (abrazivní částice vtlačené do povrchu dílu).
4) Znečištění způsobené mastným abrazivním materiálem (abrazivní materiál
zkontrolujte pomocí Recognoil® QB - viz další kapitola).
5) Znečištění způsobené manipulací nebo skladováním (prach, mastnota, textil,
inkousty atd.).
Poznámka:
Tento seznam nemůže být nikdy úplný – Recognoil® QB dokáže detekovat všechny látky
vykazující fluorescenci.
Jak tedy postupovat?

1) Před tryskáním zkontrolujte vzorek.
Poznámka:
Pokud jsou na povrchu odmaštěného ocelového materiálu přítomny okuje, může vykazovat
velmi nízkou intenzitu fluorescence (může být dokonce nižší než po tryskání). Tento jev je
způsoben různými fluorescenčními vlastnostmi okují a kovově čistého otryskaného povrchu.
2) Povrch ihned po tryskání zkontrolujte.
3) Poté povrch zbavte prachových nečistot čistým stlačeným vzduchem
vzduchem
Můžete použít ofukovací balónek nebo průmyslový stlačený vzduch vysoké kvality. Intenzita
fluorescence by se měla snížit ve srovnání s předchozím stavem (v důsledku odstranění prachu
a částic abraziva).
4) Můžete se pokusit vzorek odmastit
Intenzita fluorescence by se měla znovu snížit.

Příklady kontroly tryskaných povrchů naleznete na následujících stránkách.
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Příklad č. 1 – Vzorky po otryskání bez následného ofuku
A

B

C

2 083 F.U.

2 656 F.U.

2 251 F.U.

Příklad č. 2 – Extrémně zamaštěná součást otryskaná a poté odmaštěná
Výchozí stav

Po otryskání

Po odmaštění

6 212 227 F.U.

33 036 F.U.

1 546 F.U.
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Příklad č. 3 – Vliv ofuku a odmaštění po tryskání

Uvedené fluorescenční mapy ukazují účinek ofuku a odmašťování po tryskání.
A) Intenzita fluorescence bezprostředně po tryskání => 431 F.U. (Recognoil® 1stGEN)
B) Po vyfukování vzduchu => 248 F.U. (Recognoil® 1stGEN)
C) Po opláchnutí vodou => 174 F.U. (Recognoil® 1stGEN)
D) Po povrchovém odmaštění => 156 F.U. (Recognoil® 1stGEN)
Uvedené hodnoty byly stanoveny pomocí zařízení Recognoil® první generace (z tohoto důvodu
jsou hodnoty přibližně 10krát nižší oproti hodnotám z přístroje Recognoil® 2W).

Příklad č. 4 – Vliv prachu z abrazivního materiálu na intenzitu fluorescence
Níže uvedený graf ilustruje vliv prachu z abrazivního materiálu a dalších nečistot po tryskání na
výslednou intenzitu fluorescence. V tomto případě byla data opět získána pomocí přístroje první
generace.

A – tryskání (korund)
B – tryskání (ocelová drť)
C – tryskání (křemičitý písek)
D – broušení
E – leštění

stav bezprostředně po procesu
stav po ofuku
stav po odmaštění
Recognoil® QB – Průvodce měřením (v. 0.1)
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JAK KONTROLOVAT ČISTOTU ABRAZIVA?
Recognoil® QB můžete také použít ke kontrole kvality používaného abraziva. Uživatelům
doporučujeme monitorovat znečištění abrazivního materiálu zejména v uzavřených tryskacích
systémech. Tento způsob kontroly umožňuje zabránit nežádoucí kontaminaci povrchu
tryskaných dílů oleji. Samotný postup stanovení čistoty abraziva je relativně jednoduchý, viz
jednotlivé kroky níže.
1. Zbavte černé pozadí nebo jiné podložky nečistot např. pomocí IPA ubrousku.
2. K odstranění prachu nebo jiných nepřilnavých nečistot použijte ofukovací balonek.
2. Umístěte abrazivo na černé pozadí.
3. Uspořádejte částice k vyhodnocení.
4. Proveďte vyhodnocení pomocí zařízení Recognoil® QB.
QB.
5. Odstraňte abrazivní materiál, odstraňte prach, odmastěte a uzavřete černé pozadí, abyste
zabránili jeho kontaminaci a poškrábání.
Poznámka:
Pokud nemáte k dispozici černé pozadí, můžete použít dokonale odmaštěný hladký ocelový
plech.

1

1

2, 3

4

6. Porovnávejte
Porovnávejte výsledky měření v průběhu životního cyklu abraziva.

Recognoil® QB – Průvodce měřením (v. 0.1)
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Příklad – Porovnání čistého a znečištěného abraziva (litinová drť)
Čisté

Zamaštěné

233 F.U. (Mean)

105 022 F.U. (Mean)
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FLUORESCENČNÍ VLASTNOSTI ABRAZIVA
V případě tryskání jsou fluorescenční vlastnosti konečného povrchu ovlivněny vlivem použitého
abraziva (jeho prachu nebo částic vtlačených do materiálu). Je třeba poznamenat, že různé
abrazivní materiály (ocel, korund, křemičitý písek atd.) vykazují různé intenzity fluorescence.
Tato skutečnost proto může ovlivnit nejnižší dosažitelnou hodnotu intenzity fluorescence
dokonale otryskaného povrchu. Dalším parametrem, který ovlivňuje tuto hodnotu, je drsnost
povrchu (tj. velikost a tvar použitého abraziva). Níže pořízené snímky pomocí zařízení
Recognoil® QB ukazují různé fluorescenční vlastnosti některých typů abrazivních materiálů
používaných pro tryskání povrchu.
1. Zbavte černé pozadí nebo jinou
jinou podložku
podložku mastnoty např. pomocí IPA ubrousku.
2. K odstranění prachu nebo jiných nepřilnavých nečistot použijte ofukovací balonek.
3. Umístěte abrazivo na černé pozadí.
4. Uspořádejte částice k vyhodnocení.
Příklad – Fluorescence abrazivních materiálů detekována zařízením
zařízením Recognoil® QB
Litina

Ocelová drť

Zinek

5 799 F.U.

3 941 F.U.

21 397 F.U.

Hnědý korund

Skořápky ořechů

Plastový granulát

7 481 F.U.

513 667 F.U.

7 684 063 F.U.

.
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POZNÁMKY
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