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Abstract

Manual ultrasonic inspection has its own specifics. Therefore it is not able to perform  
inspection which would be efficient enough in some cases. There are places which are not 
accessible for inspection without additional costs. There are applications which required 
collecting and recording of the huge amount of data and accurate measuring probe leading, 
e.g. phased array or TOFD applications. It is not only suitable but essential to use handling 
equipment in these cases which can be very expensive and sophisticated equipment on one 
hand but it can be also much more simple and efficient equipment on the other hand. This 
small mechanisation makes possible to perform the remote inspection, accurate volumetrical, 
surface and in line testing, it saves meausuring probes,  very significantly saves time and 
also additional costs in some cases. 

Key words :  ultrasonic inspection, manipulator, phased array, wall thickness measuring, 
crawler, immersion coupling 

Abstrakt

Ru ní zkoušení ultrazvukem má svá specifika, která neumož ují v n kterých p ípadech 
provedení dostate n  efektivní kontroly. Jsou místa, která jsou bez vynaložení dodate ných 
náklad  kontrole nep ístupná. Jsou aplikace, které vyžadují sb r a záznam velkého množství 
dat a precizní vedení m ící sondy, jako nap íklad u aplikací phased array i TOFD. V t chto 
p ípadech je nejen vhodné ale asto p ímo nezbytné používat manipula ní prost edky, což 
na jedné stran  mohou být velmi drahá a složitá za ízení ale na druhé stran  také 
i  „jednodušší“ efektivní za ízení. Tato malá mechanizace umož uje vzdálené zkoušení, 
p esné objemové, plošné i liniové zkoušení, šet í m ící sondy, významn  šet í as 
a v n kterých p ípadech i vedlejší náklady. 

Klí ová slova:  zkoušení ultrazvukem, manipulátor, phased array, m ení tloušt k, šplhadlo, 
imerzní vazba 

1. Úvod
Zkoušení ultrazvukem je i není jednoduchá záležitost. Z nedestruktivních metod pat í
ultrazvuk ur it  k t m složit jším metodám vyvolávajícím v mnoha pracovnících 
nedestruktivního zkoušení pocit mén cennosti vít zství hmoty nad duchem. Proto je 
ur it  podstatn  mén  „ultrazvuká “ než „rentgená “ a to ve všech kategoriích 
schopností. Ultrazvuk má, anebo spíše m l,  jednu výhodu – nezbýval po n m žádný 
hmatatelný d kaz. Obrazovku v tšinou vid l jenom ten jeden konkrétní 
„defektoskopec“ a co ekl, to platilo. Nikdo to bez další kontroly nemohl zpochybnit, 
koneckonc  šaman m nebývá radno odporovat, což p írodní národy dob e ví. Dnes 
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je však situace trochu jiná, lze zaznamenat kde co, dokonce lze vyhodnocovat v klidu 
pracovny, technologie sestoupily z nadobla ných výšin k prostému lidu, a hle – 
najednou se ukazuje, že chceme-li mít výsledky, které budou korespondovat 
s použitou technologií, nelze tuto technologii používat tak, jak je i bylo zvykem. 
P edstava, že použijeme nenastartovanou motorovou pilu ke štípání d eva na špalku 
místo sekery (tedy budeme pilou s po ádným rozmachem bušit do špalku, co síla dá) 
je jist  absurdní stejn  jako, že zárove  s p e íznutím kmene zaryjeme et z do 
betonu, na kterém jsme si ten kmen chyt e položili, až jiskry létají. P esto tak mnoho 
v cí b žn  d láme a absurdní nám to v bec nep ijde.

2. Pro  mechanizace zkoušení a ješt  k tomu malá
Nabízí se hned otázka, co to je malá, jist  tedy existuje i velká. Z našeho pojetí je to 
podobný rozdíl jako mezi zem d lským kombajnem a zahradní seka kou. Ob
za ízení jezdí, posekají porost,  … mají mnoho znak  podobných. Ale kombajn vám 
zahrádku pose e na jeden záb r lišty a to v etn  stromk  a zahradního domku 
z nejmenovaného Bau…. a zahradní seka kou to pole budete sekat hodn , hodn
dlouho, a podobn  jako v pohádce – sekali a sekali a pokud se jim nerozbila 
seka ka, tak sekají dodnes.
V p ednášce „P íklady n kterých aplikací metody Phased Array“, prezentované na 
konferenci p ed rokem, byly diskutovány zp soby m ení touto metodou. Nezbývá 
než zopakovat, že pokud je naším zájmem po izovat záznam, který budeme moci 
analyzovat až po m ení a to záznam ploch, linií atd., potom nevysta íme s ru ním
vedením ultrazvukové sondy bez jakýchkoliv pomocných prost edk  umož ujících 
plynulé a nep etržité vedení sondy. Samoz ejm  nemluvíme o záznamu jednotlivých 
statických obrázk , jak umí v tšina dnes prodávaných p ístroj .
Avšak krom  výše uvedené metody se mechanizace i automatizace hodí i je 
vhodná i p i m ení TOFD nebo dokonce po izování B-Scan . M žeme ale klidn
mluvit i o již presentovaných kontrolách kolejnic, plech  atd.
Další aplikací je m ení v nep ístupných místech, myšleno místech, kam je možné se 
dostat pouze postavením lešení, horolezeckými technikami apod. Jednou 
z možností, ale velmi nepravd podobnou je nau it se létat jako kolib ík. P íkladem
takovéto aplikace je tedy nap . m ení ultrazvukem pomocí dálkov  ovládaných 
šplha .
Takže, co myslíme malou mechanizací. Mechanizované, poloautomatizované i
automatizované zkoušení je samoz ejm  používáno, ale v tšinou se jedná o velké, 
složité a p edevším nákladné systémy. V tšinou jsou to systémy ú elové (nap . pro 
kontroly nádob jaderných reaktor , trubek parogenerátor , svarových spoj
produktovod  atd.) nebo sice áste n  univerzální ale vícemén  jen pro ur itou
skupinu úloh (produkty prodávané výrobci za ízení). V mnoha p ípadech je však 
pot eba jiné, v podstat  ú elové, ešení.  Ovšem innost, která se má provád t, je 
nap . jednorázová, asov  omezená, není na ní vyhrazený takový finan ní objem, 
aby bylo pokryto nákladné za ízení atd. 
Možností ešení je bu  za ízení od n které z renomovaných firem, tzn. za ízení
s polohovadly a enkodéry nebo postavení za ízení vlastního, ú elového, ale zárove
i efektivního. To má tu výhodu, že takovéto za ízení je šité p ímo na míru a v tšinou
tedy spl uje kladené nároky a lze ho p izp sobovat situaci. Zakoupený ú elový
manipulátor bude v tšinou t žké p izp sobit jiné úloze – je to p eci jen zásah do 
za ízení, s kterým se nepo ítalo p i jeho konstrukci, p ípadná úprava p vodních díl
vede ke ztrát  užitné hodnoty.
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3. Rychlost nebo smysluplná data p i manuálním zkoušení
Rychlost zkoušení a p itom po izování dat, která jsou použitelná pro další 
zpracování, jsou dv  na sob  velmi závislé v ci – s vyšší rychlostí zkoušení se
zvyšují i nároky na vedení sond(y).

Dva zcela jednoduché p íklady z obou konc  spektra zkoušení : 

1) „oby ejné“ m ení B-Scan  – zkuste si, jak dlouho a jakou dráhu jste schopni
stejnom rn , rovn  táhnout sondu, kterou držíte v prstech, bez toho, aby se
vám kývala, aby m la stálou, natož konstantní vazbu, kolikrát za sebou jste to 
schopni zopakovat, o práci za nižších teplot nemluv

2) sondy Phased Array jsou asto velké ve srovnání s oby ejnými sondami pro 
ultrazvuk, mají mnoho m ni , které všechny pot ebují mít vazbu, kabely jsou 
masivní a relativn  tuhé. Delší ru ní m ení p edstavuje docela p knou
fyzickou zát ž, nemluv  o m ení za nižších teplot a ve vynucených polohách.
O zajišt ní kvalitní nep etržité vazby nemluv . Pokud chcete navíc využít 
výhod skládání jednotlivých sken  pomocí softwarové volby a ušet it as p i
zpracování výsledk , 100 % ru ní práci je lépe ponechat stranou…. 

Z výše uvedeného vyplývá, že jestliže není snímání dat jednoduché p i malých 
rozsazích m ení, tak jist  nebude jednodušší p i velkých rozsazích, v tších
rychlostech.

4. Základní p íklady možného použití
Dále uvedené aplikace ukazují praktické p íklady zkoušení. Na následujícím obrázku 
je ukázáno relativn  velmi jednoduché ešení vedení sondy se zajišt ním nep etržité
vazby.

Obr. 1 Jednoduchý ru ní manipulátorek primárn  používaný pro ru ní
po izování B a C- sken

Fig. 1 Simple manual UT manipulator used primary for  B and C-Scans

Tento v podstat  primitivní manipulátorek umož uje použití dvojitých sond, úhlových
sond i sond Phased Array, zajiš uje konstantní imerzní vazbu, áste n  chrání sondu 
proti poškození ot rem, udržuje sm r a navíc také díky magnet m „drží“ na 
feromagnetických materiálech. 
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Pro návrh a tvorbu složit jších za ízení je vhodné používat konstruk ní software 
umož ující 3D modelování. V tšina podobného softwaru umož uje jak zhotovení 
p esné dokumentace tak i modelování innosti. Výhodou je velmi rychlá simulace
a výrazná redukce zp sobu konstrukce metodou „pokus-omyl“. Na následujících 
obrázcích je ukázka možnosti konstrukce jednoramenného manipulátoru. 

        Obr. 2  SW konstruk ní model             Obr.3  SW prostorový 3D model

      Fig. 2 SW constructional model Fig.3 SW spatial 3-dimensional model 

Pro skenování v tších ploch je vhodné používat za ízení umož ující vedení sond(y) 
ve dvou na sebe kolmých osách. Nemusí to být zrovna p ímo dvouosý manipulátor 
osazený enkodery, lze využít r zných rámových konstrukcí apod. Podobn
samoz ejm  to je i s kontrolou nap . sice jen jednoho pruhu zato však ve v tší délce. 

Obr. 4  P íklad kontrolované plochy rozd lené na jednotlivé skeny

Fig. 4 Example of inspected area divided into individual scans

Výše uvedený obrázek byl již použit v lánku, který se týkal aplikací Phased Array, je 
však vysoce názorný, protože ukazuje, kolikrát je nutné opakovat stejným zp sobem
m ení. M it ru n  podobnou plochu – tady 16 pruh  – a udržovat celou dobu 
konstantní p ítlak, rychlost, sm r je velmi obtížné. V p ípad , že dojde ke ztrát
vazby, nebo se se sondou zajede mimo vyzna enou dráhu i rychlost p íliš kolísá, je 
nutné m ení opakovat. Pro takovéto m ení také není p íliš vhodná vazba nat eným
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médiem, dochází totiž k jeho hrnutí sondou, zasychání. Proto je k vytvo ení stabilní 
vazby vhodn jší používání oby ejné vody. 

Oba dva výše uvedené zp soby ešení skenování v jejich praktické realizaci jsou 
ukázány na následujících obrázcích. Je nutné poznamenat, že se v žádném p ípad
nejedná o tak jednoduchou záležitost, jak to vypadá. Kontrolovaná za ízení jsou 
r zná, každé má své specifikum a proto je nutné tém  neustále r zné komponenty
p izp sobovat, p ípadn  vyráb t nové, odpovídající úloze. Zcela univerzální za ízení
ve skute nosti neexistuje.  Ani za ízení dodávaná na trhu nejsou ve skute nosti zcela 
univerzální. Vždy jsou maximáln  pro ur itou skupinu úloh a jinak musí být 
p izp sobena – tedy dokoupeny další komponenty i vyrobeny na zakázku. Naše 
skute nost je taková, že pokud chceme „pokrýt“ zadání, tém  vždy je nutné n co
zm nit, doplnit, p ed lat.

                Obr. 5 Skenovací rám     Obr. 6  Motorizovaný X-Y skener 

Fig. 5  Scanning frame      Fig. 6  Mechanized X-Y scanner

Výše prezentované p íklady ukazují za ízení, která zajiš ují p edevším následující 
funkce : 

- definují zkoušenou plochu (oblast) a to v jedné i ve dvou osách a pozici 
sondy i sond 

- zajiš ují definovaný pohyb m ící sondy – tzn. v tšinou p ímo arý posuv
sondy po dané dráze, p ípadn  zvolenou rychlostí 

- zajiš ují rovnom rnost pohybu a tedy i rovnom rné snímání dat 

- zajiš ují p ítlak sondy k povrchu, dodržování konstantní vzdálenosti, zárove
i áste n  chrání m ící sondu p ed poškozením i p ílišným opot ebením

- zajiš ují p ísun média pro akustickou vazbu 

Krom  toho také urychlují samotné provád ní práce, podstatn  zvyšují 
reprodukovatelnost (opakovatelnost) m ení, snižují vliv obsluhy (nap . vliv
jednotlivých inspektor , kte í se p i práci st ídají, na data po izovaná p i m ení tím,
jak rychle, pravideln , stejnom rn  atd. pohybují sondou). 

Krom  zatím uvád ného je ale ješt  další oblast zkoušení, kde použití mechanizace
otevírá nové možnosti. Jedná se o kontrolu v místech, kam se není možné 
jednoduše dostat. P ístup k t mto míst m je obtížný z d vod  práv  chyb jícího
p ímého p ístupu (není u zem , chybí lešení, lávky atd.), kv li riskantnímu prost edí,
nebo také kv li prostorov  omezeným možnostech apod. 
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Zajišt ní p ístupu k t mto míst m je v tšinou nákladná záležitost - je nutné postavit 
lešení, n kdy nebezpe ná záležitost – možnost pádu z výšky, prost edí, kde by 
mohlo dojít k výskytu pro lov ka nebezpe ných látek. A p esto je nutné takováto 
místa kontrolovat, provád t diagnostiku a vyjad ovat se k jejich stavu, životnosti  atd. 
Typickým p íkladem m že být zkoušení potrubí ve výškách, zkoušení nádob, 
zkoušení nádrží atd.  Tedy „remote/vzdálené“ zkoušení.

Na následujícím obrázku je ukázka šplha e/crawleru umož ujícího m ení tloušt k
st n ve výškách v tších než 10 m nad zemí. 

d íve nebyla jednoduše kontrolovatelná. 

Obr. 7  Šplha  „v akci“ 

Fig. 7  Crawler „in-action“ 

Všechny prost edky malé mechanizace mají dv  spole né v ci – je t eba je udržet na 
zkoušeném materiálu a je t eba zajistit akustickou vazbu. Zp soby ešení jsou r zné.
V p ípad  r zných rám  je b žné mechanické uchycení (viz obrázky výše), p ípadn
použití magnet . Použití magnet  v r zné form  je u pohyblivých áste n
autonomních za ízení nutností – samoz ejm  ale jen v p ípad zkoušení
magnetických materiál , u austenitu to nap íklad logicky nep jde. Dopravu vody na 
místo lze ešit také r zným zp sobem, je ale nutné mít na pam ti, do jaké výšky 
pot ebujeme vodu dostat.

5. Záv r
Tento lánek si nekladl za sv j cíl ukázat na n jaké p evratné novinky ve zkoušení
ultrazvukem. Jeho smyslem bylo ukázat na n které askepty zkoušení ultrazvukem
jiným zp sobem než ru n . Každý zp sob zkoušení, každá úloha chce „svoje“. 
M ení, která zde byla ukázána, vyžadují odlišný p ístup než ru ní zkoušení
ultrazvukem.  Bez použití této „malé mechanizace“ by zkoušení bu  nebylo v bec
možné nebo by nedosahovalo pot ebných výsledk . Práv  metody Phased Array 
a TOFD vyžadují více než asto tento p ístup. Zkušenosti ze zkoušení jsou po 
p ekonání po áte ních problém  (které jsou ostatn  vždy p i zahájení jakéhokoliv
vývoje) jednozna n  pozitivní. Zkrátil se as kontroly i hodnocení, zlepšila se kvalita 
výsledk , snížila namáhavost pro obsluhu a také bylo možné kontrolovat místa, která 


