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Abstract 

Precision Castparts CZ s.r.o. is one of the factories incorporated in transnational company 

Precision Castparts Corporation a.s. (PCC) which covers all steps of production of parts for 

aerospace engines: metallurgical works, foundry, forge,  machining and inspection of parts, 

final machining, waste processing. In Plzeň is performed only machining and nondestructive 

testing of parts. 

All machined and inspected parts have the rotational symmetry, most of them are die forged. 

Inspection faces, directions and range are chosen according to the material flaw lines to 

inspect 100% of volume of the final shape. When this cannot be achived due to technology, 

then the not fully inspected zones are put in so called „ultrasonic limitation diagram“. The 

diagram is approved by the customer.  

Required near surface resolution is in range 0.05“ to 0.2“ (i.e. 1.27mm to 5.08mm), far 

surface resolution is 0.1“ (i.e. 2.54mm). Inspection depth don´t exceed 4.5“ (114.3mm). 

For most of products, the registration defect size is 0.635mm for FBH (flat bottom hole) and 

0.508mm for SDH (side drilled hole). For some applications, the registration defect size is 

0.45mm for FBH and 0.26mm for SDH. 

The inspection is performed in semi-automatic inspection using distance-amplitude correction 

(so called „DAC“) with automatic stop of movement in case that any echo in inspected range 

cross over given limit. The DAC is unique for each combination probe-flawdetector-set of 

blocks-water gap and at the beginning of each shift it shall be among others checked if for 

given combination the deviation from initial measurement doesn´t exceed 1dB. 

The UT inspection is performed in an immersion tank. The water gap is set up so that the 

focal pointh is in metal in depth 0.1“ to 0.6“ under the inspected surface. 

Usual probes: frequency 2.5 - 10 MHz, transducer diameter 0.375“ - 0.75“, focus 3“-6“.  

The operators are certified in accordance with NAS 410 and for each customer they pass a 

specific exam from knowledge of customer procedures and specifications. 
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Abstrakt 

Firma Precision Castparts CZ s.r.o. je jednou z řady firem patřících do nadnárodní společnosti 

Precision Castparts Corporation a.s. (PCC), která pokrývá celý rozsah výroby dílů do 

leteckých motorů: hutě, slévárny, kovárny, obrábění dílů, kontrola, finální obrábění, 

zpracování odpadu. V Plzni se provádí pouze obrábění a nedestruktivní kontrola dílů. 

Všechny díly, které obrábíme a zkoušíme, jsou rotačně symetrické. Většinou jde o výkovky 

kované v zápustce. Dle linií toku materiálu se volí plochy, směry a rozsah zkoušení tak, aby 

bylo kontrolováno 100% objemu cílového tvaru. Pokud to nelze z technologických důvodů 

dodržet, pak jsou jednotlivé zóny zakresleny do tzv. „limitačního diagramu“, který je 

posouzen  u zákazníka.  

Požadované rozlišení blízko povrchu se pohybuje v rozmezí 0,05“ až 0,2“ (tj. 1,27mm až 

5,08mm), u vzdáleného povrchu je 0,1“ (tj. 2,54mm). Hloubka zkoušení nepřesahuje 4,5“ 

(114,3mm). 

Registrovaná velikost vady pro většinu výrobků je 0,635mm pro FBH (vývrt s plochým 

dnem) a 0,508 pro SDH (boční vývrt). Pro některé aplikace je velikost registrované vady ve 

výrobku 0,45mm pro FBH a 0,26mm pro SDH. 

Kontrola probíhá v poloautomatickém režimu se zapnutou korekcí vzdálenost amplituda (tzv. 

DAC) s automatickým zastavením pohybu v případě, že ve zkoušeném rozsahu překročí 

jakékoli echo stanovenou hranici. Korekce vzdálenost-amplituda je jedinečná pro každou 

kombinaci sonda-defektoskop-sada měrek-vodní dráha a na začátku každé směny se mimo 

jiné ověřuje, zda pro danou kombinaci nedošlo k odchylce přes 1dB od prvotního měření. 

Kontrola probíhá v imerzní nádrži. Vodní dráha se nastavuje tak, aby ohnisko ultrazvukového 

svazku bylo v kovu, pod povrchem zkoušené plochy v hloubce 0,1“ až 0,6“. 

Obvyklé sondy: frekvence 2,5 - 10 MHz, průměr měniče 0,375“ - 0,75“, fokus 3“-6“.  

Operátoři jsou certifikováni dle NAS410 a pro každého zákazníka skládají specifický test ze 

znalosti jeho předpisů. 

 

Úvod 

Závod Precision Castparts CZ s.r.o. byl založen v Plzni v roce 2000 jako tzv. projekt na 

zelené louce v průmyslové zóně Borská pole. PCC byla založena v roce 1949, k dnešnímu dni 

zahrnuje přibližně 90 závodů po celém světě a zaměstnává okolo 16 000 pracovníků. 

Společnost PCC nyní pokrývá celý rozsah výroby dílů do leteckých motorů: hutě, slévárny, 

kovárny, obrábění dílů, nedestruktivní testování, finální obrábění, zpracování odpadu. V Plzni 

se provádí pouze obrábění a nedestruktivní testování dílů. 

Našimi zákazníky jsou: Rolls-Royce, Pratt & Whitney Canada, Alstom (Siemens), Snecma, 

MTU, General Electrics, ITP, Honeywell, KHI, Volvo, Messier-Dowty, Hitachi, výjimečně i 

jiní. 

Jedním ze základních předpokladů bezpečné letecké dopravy je dobře technologicky 

zpracovaná kontrola v každé fázi výroby jednotlivých komponentů. Článek se zabývá imerzní 

ultrazvukovou kontrolou rotačně symetrických polotovarů pro oběžná kola a statory  

leteckých  motorů.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Řešení 

V naprosté většině jde o výkovky kované v zápustce. Tvar zápustky a způsob kování 

ovlivňuje linie toku materiálu. Znalost linií toku materiálu je nezbytná pro stanovení postupu 

kontroly. Dle linií toku materiálu se volí plochy, směry a rozsah zkoušení tak, aby byl co 

nejlépe prozkoušen cílový tvar. Výsledné prozkoušení se zakresluje do tzv. limitačního 

diagramu. 
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Požadavky na kontrolu: 

Požadované rozlišení blízko povrchu se pohybuje v rozmezí 0,05“ až 0,2“ (tj. 1,27mm až 

5,08mm). 

Požadované rozlišení u vzdáleného povrchu je 0,1“ (tj. 2,54mm), výjimečně i méně. Hloubka 

zkoušení nepřesahuje 4,5“ (114,3mm). Většina dílů má tloušťku pod 2,5“ (63,5mm). 

Obvyklá velikost hledané vady pro tyto aplikace je 0,635mm pro FBH (vývrt s plochým 

dnem) a 0,508mm pro SDH (boční vývrt). Nejmenší hledaná vada je 0,45mm pro FBH a 

0,26mm pro SDH. Vodní dráha se nastavuje tak, aby ohnisko ultrazvukového svazku bylo 

v kovu, v hloubce 0,1“ až 0,6“ pod povrchem. V případě zónového zkoušení i hlouběji. 

Zkoušení probíhá v poloautomatickém režimu se zapnutou korekcí vzdálenost amplituda (tzv. 

DAC) s automatickým zastavením pohybu v případě, že ve zkoušeném rozsahu překročí 

jakékoli echo stanovenou hranici. 

Korekce vzdálenost amplituda je jedinečná pro každou kombinaci sonda-defektoskop-sada 

měrek-vodní dráha a na začátku každé směny se mimo jiné ověřuje, zda pro danou kombinaci 

nedošlo k odchylce přes 1dB od prvotního měření. 

Zkoušení probíhá v imerzní nádrži. Ovládání umožňuje operátorovi nastavit rychlost otáčení 

stolu (0 - 30 otáček za minutu), náklon sondy, a pak automaticky sledovat (krokovat) rovinu - 

vodorovnou, svislou či šikmou. Složitější stroje umí automaticky sledovat i zakřivený povrch, 

tj. současně s pohybem v osách (x, z, y) automaticky měnit náklon sondy. 

 

Sondy a příslušenství: frekvence 2,5 - 10 MHz, průměr měniče 0,375“ - 0,75“, fokus 3“-6“. 

Nejčastěji používané sondy: 10MHz, NSR 0,05“, průměr 0,5“, fokus 3“ a 5,5MHz, NSR 0,1“, 

průměr 0,75“, fokus 6“. 

 

 

 

 



Pro prozkoušení hůře dostupných částí dílu se 

používají přímé i pravoúhlé nástavce a zrcátka. 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalifikace a certifikace techniků NDT se provádí dle NAS 410. 

Pro každého zákazníka musí technik složit písemně specifickou zkoušku ze znalosti jeho 

předpisů, a pokud je potřeba, tak i specifickou praktickou zkoušku. 

Díly obvykle zkoušíme se zobrazením A-sken, bez záznamu. Někteří zákazníci ovšem 

požadují záznam - a to buď záznam A-skenu pomocí páskového zapisovače nebo záznam C-

skenu. 

Níže je na přiloženém obrázku vidět výhodnost C-skenu pro odhalení oblastí zvýšeného šumu 

materiálu způsobeného nesprávně orientovanými liniemi toku materiálu. Tyto oblasti jsme 

detekovali i na A-skenu. Ovšem stanovení jejich polohy (rozlohy) na C-skenu je mnohem 

jednodušší. 

 

správně orientované linie toku materiálu nesprávně orientované linie toku materiálu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Řez dílem v místě nízkého šumu: Řez dílem v místě zvýšeného šumu: 

  

C-sken umí ovšem odhalit i vady, které se projevují změnou tloušťky či hustoty materiálu. Pro sledování 

takových parametrů jsou ovšem vhodné díly beze změn průřezu. Výsledek pak může být např. takovýto: 

 

 

 

Odkazy: www.rolls-royce.com 

             cs.wikipedia.org 
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