
 



 



 



 



 

 

Abstrakt : 

Práce se zabývá nedestruktivním zkoušením v těžkém strojírenství metodou ultrazvukové 

defektoskopie. Ultrazvukovou metodou zkoušíme svařovaný komponent, buben pro 

hnědouhelné doly dle normy ČSN EN ISO 11666. Provádí se zkoušení plně provařených 

svarů tupých spojů, konstrukčních T – spojů a konstrukčních L – spojů. V tomto případě 

používáme impulsní odrazovou metodu.  
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Abstract : 

Work deals with the non-destructive testing in heavy engineering. Ultrasonic method 

examination welding component, drum for lignitic mine according to ČSN EN ISO 11666. 

Execute testing of full penetration welds blunt joint, construction T – weld joint and 

construction L – weld joint. In this case perfomed pulse reflection method.  
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1 Úvod 

Svařované komponenty jsou hlavní součástí sortimentu výroby VÍTKOVICE MECHANIKA 

a.s., které nacházejí široké uplatnění při výrobě stojanů, traverz, podavačů černého uhlí, 

bubnů pro hnědouhelné doly. Nedílnou součástí pro upltanění na trhu je spolehlivé zajištění 

nejen požadovaných mechanických vlastností, ale také vnitřní homogenity výrobku. Tato 

vnitřní homogenita se zajišťuje nedestruktivními metodami, mezi které patří rentgenové 

zkoušení, magnetické zkoušení, kapilární zkoušení a ultrazvukové zkoušení.  

Ultrazvuk jsou mechanické kmity částic prostředí kolem rovnovážné klidové polohy 

s frekvencemi vyššími než 20 kHz. Podle účinků můžeme ultrazvuk rozdělit na aktivní a 

pasivní. Aktivními lze nazvat ultrazvukové vlny, které při svém šíření v prostředí se projevují 

fyzikálními nebo chemickými účinky, jako je tomu při ultrazvukovém čištění, vrtání a 

svařování. Účelem použití pasívního ultrazvuku, je zjišťování vnitřních vad materiálu, 

ultrazvuková měřící technika a v neposlední řadě i diagnostika v lékařství. Rozdělení aplikací 

ultrazvuku do těchto dvou základních skupin je vhodné i z hlediska použité techniky, protože 

mnoho prvků a někdy i celých zařízení je společných např. pro ultrazvukovou defektoskopii, 

diagnostiku a měřící techniku. U uvedených aplikací pasívního ultrazvuku se setkáváme 

s malými amplitudami kmitajících částic, u nichž většinou nenastávají větší odchylky od 

sinusového tvaru [1]. 

Ultrazvukové vlny se vysílají a přijímají pomocí elektroakustických měničů, které převádějí 

elektrickou energii na mechanickou a naopak. Pro ultrazvukovou měřící techniku mají 

význam pouze piezoelektrické a magnetostrikční měniče, v nichž dochází k přeměně energie 

na úrovni molekul prostřednictvím elastických a elektromagnetických vazeb. 

Látky s přirozenými piezoelektrickými vlastnostmi, jako např. křemen, turmalín, Seignettova 

sůl, vyskytují ve formě krystalů. 
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2 Zákonitosti šíření ultrazvuku 

Při ultrazvukovém zkoušení existují velké rozdíly ve výšce hodnocených ech. Rozdíly ve 

výšce ech signálu až do poměru 10 000 : 1 mezi vysílaným přijímaným signálem se musí 

zobrazit na obrazovce. Nejdůležitější zákonitosti, které ovlivňují výšky ech při zobrazování 

na obrazovce, jsou zvukové pole, útlum zvuku a ztráty akustického zvuku. 

 

2.1 Zvukové pole 

Zvukové pole ultrazvukové sondy se dělí na dvě části. Jsou to: 

 blízké pole 

 vzdálené pole 

Blízké pole je oblast jakési fokusace zvuku. Na základě skládání (interference) čel zvukových 

vln (vlnoploch) zde dochází k značnému kolísání akustického tlaku, což ztěžuje 

reprodukovatelné vyhodnocení výšek ech. Teprve až ve vzdáleném poli, se akustický tlak se 

stoupající drahou zvuku rozděluje na stále rostoucí plochu. Tento pokles akustického tlaku se 

označuje jako ztráta rozbíháním (rozevíráním) a dá se popsat matematicky [2]. Na obrázku je 

znázorněn osový řez podél centrálního paprsku zvukového svazku, kde jsou znázorněny i 

okrajové paprsky, na nichž je akustický tlak o určitou hodnotu menší než na ose svazku ve 

stejné vzdálenosti. Tak může být popsán svazek měniče sondy s průměrem DB a úhlem 

rozevření 2ϑ. Poloviční úhel rozevření je tzv. úhel rozbíhání (obr. 1) [3]. 

 

 

 

Obr 1 Rozevření zvukového svazku 
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2.2 Útlum zvuku 

V úvahách o zákonech odrazu jsme předpokládali akusticky ideální materiál, v němž se 

akustický tlak snižoval jen kvůli rozevření zvukového svazku na jeho cestě zkoušeným 

předmětem (ztráty rozevřením svazku). Všechny materiály ale tlumí zvuk navíc 

mechanismem: 

 rozptylu 

 absorpce 

Rozptyl znamená, že se určitý podíl zvuku odchyluje z přímočarého šíření, a v případě odrazu 

se na obrazovce objeví jako indikace „pozadí“ (strukturní šum, tráva). Tím rozptyl snižuje 

intenzitu zvuku ve svazku a také výšku indikací od materiálových necelistvostí a vytváří 

rušivé pozadí, v němž mohou indikace od materiálových necelistvostí zanikat. Rozptyl je 

způsobován odrazem na malých vadách, jako jsou plynové a heterogenní vměstky, odrazem 

na přirozených složkách struktury, např. na částečkách grafitu v litině a ohybem na hranicích 

zrn struktury. 

Velmi jemná zrna struktury šíření zvuku podstatně neovlivní, neboť vlnová délka je ve 

srovnání s průměrem zrna poměrně velká (obr. 2) [3]. Dosahuje-li průměrná velikost zrna 

vlnové délky, bude se část zvuku odchylovat ze směru šíření. 

 

Obr 2 Žádný prokazatelný rozptyl 

Útlum zvuku je tedy závislý na velikosti zrna materiálu zkoušeného předmětu a na vlnové 

délce (frekvenci a typu ultrazvukové vlny). Protože míru útlumu zvuku určuje především 

velikost zrna struktury, útlum zvuku ovlivňuje tepelné zpracování materiálu zkoušeného 



4 
 

předmětu (obr. 3) [3]. Zjevného snížení útlumu může dosáhnout v podstatě sám operátor 

správnou volbou frekvence a typu vlnění. 

 

Obr 3 Rozptyl způsobený např. reflexí a ohybem na hranicích 

Absorpce je přeměna zvukové energie na teplo [4]. U absorpce se snižuje intenzita zvukového 

svazku bez podstatného vytváření rušivého pozadí. Snižování výšky echa absorpcí se dá 

vyrovnat zvýšením vysílaného výkonu, anebo zesílením vysílaného výkonu. 

U rozptylu to není možné, neboť se současně zvyšuje výška rušivého pozadí a nezlepšuje se 

odstup mezi využitelným signálem a indikacemi šumu. 

 

2.3 Ztráty akustického tlaku 

Při dopadu vlny s akustickým tlakem Pe na rozhraní se tato vlna rozdělí na odraženou vlnu 

s akustickým tlakem Pr a na procházející vlnu s akustickým tlakem Pd. Na (obr. 4) [3] je 

znázorněna vlna dopadající na rozhraní. 

 

Obr 4 Rozdělení akustického tlaku po dopadu na rozhraní 
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Podíly akustického tlaku v odražené, resp. procházející vlně, koeficient reflexe R a 

koeficientu D lze určit z akustických vlnových odporů (také akustických impedancí) prostředí 

sousedících s rozhraním. 

 

Akustický vlnový odpor (Z) je součin hustoty (ρ) a rychlosti (c). 

Z = ρ . c 

Z – akustický vlnový odpor (akustická impedance kg/m2s), ρ – hustota (měrná hmotnost 

kg/m3), c – rychlost zvuku (m/s nebo km/s) 

Rozdíl amplitud odražené a procházející vlny bude tím větší, čím větší je rozdíl obou 

akustických vlnových odporů. Rovnají-li se akustické vlnové odpory, neexistuje žádné 

akustické rozhraní. 

 

3 Fyzikální základy ultrazvukového zkoušení 

V ultrazvukovém přístroji se vytváří krátce trvající pravoúhelníkový impuls vysokého 

elektrického napětí, který měnič v sondě nutí k mechanickému kmitání v ultrazvukové oblasti 

(o frekvenci nad 16 000 Hz, a tedy nad hranicí slyšitelného zvuku). Toto kmitání se ve 

zkoušeném předmětu šíří jako zvuková vlna. Zvukové vlny se na rozhraní odráží a lze je zase 

přijímat, šíří-li se zpět opačným směrem. Zachycený odražený podíl zvukové vlny se na 

obrazovce přístroje zviditelňuje. Tak lze s řádně seřízeným přístrojem stanovit vzdálenost 

vysílaného impulsu k libovolnému reflektoru [5]. Pomocí určitých vzorců lze nebo jiných 

pomůcek k určení polohy lze stanovit polohu reflektoru ve zkoušeném předmětu (obr. 5) [3]. 

 

 

Obr 5 Princip ultrazvukového zkoušení 
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3.1 Fyzika kmitání vlnění 

V ultrazvukovém zkoušení materiálu se dnes používají téměř výhradně impulzy. Kmitání je 

definováno pomocí následujících veličin: 

 výchylka / resp. amplituda 

 doba kmitu / resp. Frekvence 

Výchylka je vzdálenost z klidové polohy v libovolném okamžiku. Maximální výchylka 

z klidové polohy se označuje jako amplituda. Trvání kmitu T (s) je časový úsek, během něhož 

dojde k provedení úplného kmitu. Z doby trvání kmitu vyplývá frekvence. Frekvencí se 

rozumí počet kmitů provedených za sekundu (obr. 6) [3]. Vztah mezi dobou trvání kmitu a 

frekvencí. 

f = 1/T  kde f – frekvence, T – doba trvání kmitu (s) 

 

Obr 6 Trvání kmitu (perioda) 

Obvyklé frekvence používané při ultrazvukovém zkoušení leží až v megahertzové oblasti. Při 

zkoušení kontaktním způsobem se používají většinou frekvence od 1 do 5 MHz, a při 

zkoušení imersním způsobem také frekvence vyšší až do 25 MHz. 

Forma šíření kmitů v prostoru se označuje jako vlna. Během doby trvání kmitu T se kmitání 

šíří prostorem a posune se dále o jednu periodu kmitu. Tato dráha se označuje jako vlnová 

délka λ. Vlnová délka za jednu dobu kmitu je pak rychlost vlnění c (tj. dráha, kterou vlnění 

urazí za jednotku času (obr. 7) [3]. Vyjádřeno vzorcem: 

c = λ/T nebo také c = λ . f 

λ = vlnová délka (m), c = rychlost vlnění zvuku (m/s), f = frekvence (Hz) 
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Obr 7 Definice vlnové délky 

 

Kmity se mohou šířit prostorem jen tehdy, může-li se kmitavý pohyb přenášet z jedné částice 

materiálu na jinou (mechanickým kmitáním). Ve vzduchoprázdném prostoru se z důvodu 

neexistence hmotných částic nemůže šířit žádné mechanické kmitání, avšak světlo neboli 

elektromagnetické záření, se šířit může. 

Ve vzduchu a kapalinách se zvuk šíří, neboť v nich pohybující se částice naráží na jiné 

(tlaková vlna). V pevných látkách (např. v krystalické mřížce kovů) jsou ty nejmenší částečky 

spolu chemicky vázány. Takové spojení lze na základě účinku přirovnat k pružinám nebo 

gumovým provazcům, mluvíme pak o elastické (či pružné) vazbě. Různé elastické vlastnosti 

kmitajících částeček materiálů způsobují, že materiály mají různé rychlosti zvuku, jež jsou 

pro tento materiál typické [6]. Rychlost zvuku je tedy materiálová konstanta, závislá na: 

 elastické vlastnosti materiálu 

 hustotě materiálu 

Prochází-li zvuk o určité frekvenci určitým předmětem z určitého materiálu, má určitou 

vlnovou délku a šíří se materiálem typickou rychlostí zvuku (tab. 1). Správná volba frekvence 

pro daný materiál může být rozhodující pro úspěšné provedení zkoušení. Na základě vlnové 

délky můžeme totiž odhadnout mez zjistitelnosti – velikost nejmenšího ještě zjistitelného 

reflektoru, ta leží řádově asi kolem poloviny vlnové délky. 
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Tabulka 1 Rychlost zvuku podélných a příčných vln v různých materiálech 

Materiál Rychlost podélné sondy Rychlost příčné vlny 

Voda 1,5 km/s nešíří se 

Olovo 2,2 km/s 0,7 km/s 

Plexisklo 2,7 km/s 1,1 km/s 

Mosaz 4,0 km/s 2,0 km/s 

šedá litina 4,6 km/s 2,6 km/s 

Měď 4,7 km/s 2,3 km/s 

Ocel 6,0 km/s 3,3 km/s 

Titan 6,1 km/s 3,1 km/s 

Aluminium 6,3 km/s 3,1 km/s 

 

Ultrazvukové vlnění se může šířit formou různých druhů vln. Nejobvyklejší druhy vln 

v ultrazvukovém zkoušení jsou: 

 podélné vlny 

 příčné vlny 

 povrchové vlny 

 deskové vlny 

U podélných vln (obr. 8) [3] probíhá kmitání částic a šíření vln ve stejném směru. Podélné 

vlny se proto mohou šířit jako vlny tlakové v prostředí pevném, kapalném a plynném. 

 

Obr 8 Podélná vlna 

U vln příčných (obr. 9) [3] leží směr výchylky částic kolmo ke směru šíření vlny. Šíření vlny 

je možné jen u pevných látek, protože jen ty mohou přenášet smykové (střižné) síly. V oceli 

je jejich rychlost a proto i vlnová délka při stejné frekvenci zhruba poloviční vzhledem 

k vlnám podélným. Je tedy příčnými vlnami možné zjišťovat menší indikace, než 

srovnatelnými vlnami podélnými. 
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Obr 9 Příčná vlna 

Od určitého úhlu lomu se vlna příčná mění na vlnu povrchovou (obr. 10) [3]. Tento druh vlny 

s eliptickým pohybem částic se šíří jen po povrchu předmětu s hloubkou vniku asi do jedné 

vlnové délky. Rychlost vlny je asi 0,9 rychlosti vlny příčné. 

 

Obr 10 Povrchová vlna 

Tento druh vlny se používá obzvlášť k průkazu povrchových trhlin (obr. 11) [3]. Drobné 

nečistoty na povrchu předmětu (např. zbytky vazebního prostředku) nebo rýhy v povrchu 

předmětu způsobují poměrně velké tvarové indikace, jež ztěžují vyhodnocení indikací. 

 

 

Obr 11 Prokazování povrchových trhlin 

Deskové – nebo také Lambovy vlny (obr. 12) [3] mají tu vlastnost, že se šíří ve dvou druzích, 

nebo typech (podle tloušťky materiálu, frekvence vlny a úhlu lomu). Deskové vlny se šíří 

vždy celým průřezem (celou tloušťkou) a mají vysokou citlivost detekce, protože každý 

reflektor působí rušivě na symetrii vlny, což vyvolá indikaci [7]. Vzhledem k tomu, že 

zkoušené předměty musí mít tloušťku řádově velikosti vlnové délky, jsou deskové vlny 

vhodné jen ke zkoušení poměrně tenkých předmětů (do tloušťky max. několika milimetrů). 
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Obr 12 Deskové vlny 

 

3.2 Odraz a lom ultrazvukových vln 

Ultrazvukové vlny při svém šíření zkoušeným předmětem bez vnitřních rozhraní nemění směr 

ani intenzitu. Dopadnou-li vlny na rozhraní, pak změní směr a intenzitu (akustický tlak) 

skokem. Akustické rozhraní je úzká (tenká) oblast, ve které se mění prostředí, kterým se vlna 

šíří, a tudíž i její rychlost. Rozhraní může být přirozené zakončení předmětu, vada materiálu 

(rozhraní je zde předěl pevná látka/vzduch), nebo např. rozhraní mezi dvěma kovy (plátování, 

povlak). 

Na rozhraní dochází v podstatě ke dvěma možnostem: 

 ultrazvuková vlna se odrazí od nového prostředí 

 ultrazvuková vlna prochází do nového prostředí 

Většinou nastávají obě možnosti současně, ale ve velice proměnlivé míře. Na rozhraní 

kov/vzduch vlna reflektuje téměř úplně zpět, na rozhraní kov/kov se rozdělí na odražený podíl 

a na procházející podíl [8]. Dopadá-li zvuk na rozhraní kolmo, může být odražený podíl 

zachycován velmi dobře v bodě, z něhož vyšel. Dopadá-li vlna na rozhraní šikmo, prodělává 

odražená i procházející vlna změnu směru tak, že se již obvykle neocitne v místě, z něhož 

vyšla. Tato změna směru se v případě procházející vlny označuje jako lom. V principu mohou 

na rozhraní z šikmo dopadající vlny (resp. zvukového paprsku) vzniknout čtyři nové vlny, 

přičemž každá se bude šířit jiným směrem. Jak při odrazu, tak také lomem dochází k přeměně 

vlnění, tzv. transformací, kdy nově vzniklá vlna mění směr kmitání částic oproti dopadající 

vlně. 

Ze Snellova zákona lze směr těchto vln zjistit, nelze však určit, jakou budou mít intenzitu. 

Případ od případu může mít jedna nebo i více těchto vln intenzitu nulovou, to znamená, že 
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fakticky neexistuje, zatímco Snellův zákon udává její směr. Rozhodující pro změnu směru 

(změnu úhlu) je rychlost zvuku. Podle Snellova zákona je změna směru tím větší, čím větší je 

poměr rychlostí zvuku v příslušných prostředích. 

Jsou-li obě prostředí pevnou látkou, je možný vznik čtyř následujících vln z dopadající 

podélné vlny (obr. 13) [3]. 

V prostředí 1 – odražené vlny – jedna podélná vlna – jedna příčná vlna 

V prostředí 2 – lomené vlny – jedna podélná vlna – jedna příčná vlna 

 

Obr 13 Odraz a lom na rozhraní 

zákon lomu -  
sin 𝛼1

sin 𝛼2
=

𝑐1

𝑐2
 

α1 – úhel šíření zvuku v prostředí 1 (°), α2 – úhel šíření zvuku v prostředí 2 (°), c1 – rychlost 

šíření zvuku v prostředí 1 ( km/s), c2 – rychlost šíření zvuku v prostředí 2 ( km/s) 

Úhel α1,L je úhel dopadu. Do vzorce lze dosadit přímo rychlost zvuku dopadající vlny (c1) a 

rychlost zvuku vlny v prostředí (c2), jejíž směr (úhel) šíření chceme vypočítat (podélné nebo 

příčné vlny), neboť vzorec platí i pro poměr a při srovnání dvou typů vln v jednom a tomtéž 

prostředí [9]. 

Zvětšuje-li se úhel dopadu α1,L podélné vlny prostředí 1, roste rovněž úhel lomu α2,L podélné 

vlny v prostředí 2, až dosáhne 90°. Příslušný úhel dopadu podélné vlny v prostředí 1 se pak 

nazývá 1. kritický úhel. Při dalším zvětšování úhlu dopadu podélné vlny v prostředí 1 může i 

úhel lomu příčné vlny α2,T v prostředí 2 dosáhnout 90°. Mluvíme pak o 2. kritickém úhlu. A 

protože pak již do prostředí 2 nedopadá po lomu žádná ultrazvuková vlna, mluvíme o totální 

reflexi (obr. 13). 
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Jestliže vlna zůstává (po odrazu) v prostředí 1 pak α1 = α2, je-li c1 = c2. Pro transformaci vlny 

pak platí: 

transformace po odrazu -  
sin 𝛼𝐿

sin 𝛼𝑇
=

𝑐𝐿

𝑐𝑇
 

αL – úhel šíření podélné vlny (°), αT – úhel šíření příčné vlny (°), cL – rychlost šíření podélné 

vlny (km/s), cT – rychlost šíření příčné vlny (km/s) 

Zkoušení ultrazvukem se až dodnes provádí impulsní odrazovou technikou či metodou. Zde 

se do předmětu vysílá impuls a odražený impuls se zase přijímá. V zásadě existují následující 

možnosti, jestliže se impuls vrací k místu svého vzniku (obr. 14) [3]. 

 

Obr 14 Zrcadlové jevy při ultrazvukovém zkoušení 

případ 1(přímá sonda) – kolmé vysílaní zvuku – kolmý dopad zvuku na rozhraní – kolmý 

odraz zpět, případ 2(úhlová sonda) – šikmé vysílání zvuku – kolmý dopad na stejně šikmo 

ležící rozhraní – kolmý odraz k výchozímu místu, případ 3 – šikmé vysílání zvuku – 

dvojnásobný odraz na dvou vzájemně kolmých rozhraních (zrcadlový odraz) – šikmý odraz 

zpět k výchozímu místu. 

O kolmý odraz, v případě 1 a 2, usilujeme tehdy, hledáme-li vady materiálu uvnitř 

zkoušeného předmětu. Šikmý odraz, v případě 3, je žádoucí tehdy, hledáme-li vady materiálu 

na povrchu zkoušeného předmětu. Přirozená ohraničení zkoušeného předmětu (zadní stěna, 

hrana) dávají odrazy podobné, jako existující vady materiálu, a lze je odlišit od indikací vad 

jen na základě dráhy (průběhu) impulsu. Často lze takové rozlišení provádět i v návaznosti na 

polohu zkušební sondy. 

Ostatní plochy, jež jsou nerovné nebo nejsou kolmé, odrážejí zvuk také, většinou ale méně 

příznivě. U některých úhlů dopadů zrcadlový odraz selže, např. u příčné vlny dopadající pod 

úhlem lehce pod 60°. Zde dochází k téměř 100% transformaci na podélnou vlnu k ní kolmou, 

čehož důsledkem je, že se její zvuk nedostane k bodu výstupu příčné vlny (obr. 15) [3]. 
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Obr 15 Zrcadlové jevy u příčných vln 

 

4 Vliv materiálu a geometrie na ultrazvukové zkoušení 

Materiál zkoušeného předmětu je prostředí, kterým se šíří ultrazvuk. Vliv materiálu se 

v zásadě projeví na dvou veličinách. V rychlosti zvuku a v útlumu zvuku. 

Rychlost zvuku je v podstatě závislá na chemickém složení materiálu a lze ji pozorovat na 

časové základně jako posun polohy echa [10]. Kromě toho ovlivňuje rychlost šíření všechny 

pochody a jevy na rozhraní (odraz, ohyb, transformace vlnění), a tedy také úhel lomu. 

Útlum zvuku ovlivňuje především struktura materiálu a je pozorovatelný na vertikální ose 

obrazovky. 

Geometrie zkoušeného materiálu ovlivňují podmínky akustické vazby nepřizpůsobené 

kontaktní plochy přímé sondy na zakřivený povrch. Zvukový svazek bude podle směru 

zakřivení buď rozšířený, nebo zúžený (obr. 16) [3], u sondy nepřizpůsobené na zakřivení 

kontaktní plochy dochází k rozšíření svazku. Deformace kontaktu způsobí změnu úhlu 

rozevření a změnu délky blízkého pole. Dále dochází při nedostatečném kontaktu sondy 

k jejímu jakémusi „viklání“, které ztěžuje vyhodnocení výšky echa. 

 

 

Obr 16 Deformace svazku sondy na zakřivené kontaktní ploše 
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4.1 Vliv rychlosti zvuku 

Co se týká rychlosti zvuku, existují v této souvislosti v zásadě tři následující případy. Případ 

první: rychlost zvuku je stejná jako u oceli (na ± 100 m/s), a je stejná ve všech směrech 

ozvučení. V tomto případě lze použít ke kalibraci vzdálenosti měrku K1 dle ČSN EN ISO 

2400 [11] nebo měrku K2 dle ČSN EN 27693 [12]. Kalibraci citlivosti lze provést metodou 

s vyhodnocovacím diagramem (metodou AVG). 

Případ druhý: rychlost zvuku je jiná než u oceli, je ale stejná ve všech směrech ozvučení. Zde 

by se měl přístroj na kalibrační nebo referenční měrce kalibrovat z materiálu s odpovídající 

rychlostí zvuku. Není-li taková měrka dostupná, lze postupovat jako v prvním případě. Při 

kalibraci vzdálenosti se pak ale musí polohy ech při kalibraci na oceli (K1/K2) posunout tak, 

aby jejich polohy odpovídaly zvukové rychlosti ve zkoušeném předmětu [13]. Totéž platí pro 

metodu AVG, kde se musí přizpůsobit obecný vyhodnocovací diagram na rychlost odlišnou 

od oceli (změní se délka blízkého pole). Většina následujících předpokladů platí pro druhý 

případ. 

Případ třetí, rychlost zvuku je jiná než u oceli, a je různá podle směru ozvučení. V případě 

třetím lze kalibrovat i zkoušet jen s nastavením přístroje na odpovídající kalibrační a 

referenční měrce. 

U měření rychlosti zvuku při ozvučení přímými sondami je známo, že se při ultrazvukovém 

zkoušení měří doba průchodu. S danou rychlostí zvuku a tloušťkou kalibrační měrky se podle 

nastaveného rozsahu objeví echo v určité poloze. Bude-li nyní sonda přiložena na zkoušený 

předmět s jinou rychlostí šíření zvuku, musí se v důsledku rozdílu doby průchodu objevit 

echo v jiné poloze. Echo se objevuje při menší rychlosti později, tedy dále vpravo na 

obrazovce, a při větší zvukové rychlosti dříve, tedy více vlevo na obrazovce, než jsou polohy 

echa na kalibrační měrce (obr. 17) [3]. 

 

Obr 17 Doba běhu impulzu v závislosti na rychlosti zvuku 
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𝐶𝑃𝐺 =
𝐶𝑆𝑡 · 𝑇𝑆𝑡 

𝑇𝑃𝐺
 

CPG = rychlost zvuku ve zkoušeném předmětu (km/s), CSt = rychlost zvuku v oceli (km/s),  

TPG = poloha koncového echa ve zkoušeném předmětu, TSt = poloha koncového echa na oceli 

 

Z velikosti posunu polohy koncového echa, příp. i nové polohy echa lze ze známé rychlosti 

zvuku vypočítat neznámou rychlost zvuku ve zkoušeném materiálu. Není-li kalibrační dráha 

na oceli stejná jako dráha ve zkoušeném předmětu s neznámou rychlostí zvuku, je třeba 

přihlédnout i k rozdílu drah. Dráha (d) ve směru ozvučení (tj. tloušťku) pak musíme na 

zkoušeném předmětu měřit mechanicky. 

Postup s úhlovou sondou principiálně odpovídá měření s přímou sondou. Pro úhlovou sondu 

je vhodným reflektorem většinou nějaká hrana na zkoušeném předmětu. Místo mechanického 

měření tloušťky ve směru ozvučení je třeba vzít skutečnou zvukovou dráhu od výstupního 

bodu svazku k reflektoru (obr. 18) [3]. Lze-li při kalibraci na zkoušeném předmětu z oceli 

ozvučet nějakou hranu, dostaneme úhel lomu α ve zkoušeném předmětu z tloušťky stěny (d) a 

mechanicky změřené zvukové dráhy (smech) od výstupního bodu svazku k hraně jako 

argument funkce kosinus ze vzorce. Z takto získaného úhlu α´ se může spočítat rychlost. 

cos 𝛼´ =
𝑑

𝑠𝑚𝑒𝑐ℎ
 

α´ =  úhel lomu v materiálu jiném než ocel (°), d = tloušťka zkoušeného předmětu (mm),  

smech = mechanicky změřená dráha zvuku (mm) 

 

 

Obr 18 Mechanické měření zvukové dráhy od bodu výstupu reflektoru 
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4.2 Vliv útlumu zvuku 

Koeficient útlumu zvuku κ udává ztrátu zvuku v decibelech na milimetr nebo metr zvukové 

dráhy. Je to vlastnost materiálu a jeho struktury. U oceli závisí v rozhodující míře na tepelném 

zpracování. Koeficient útlumu zvuku můžeme měřit přímo zkušebním systémem [14]. Vždy 

se při tom porovnávají navzájem dvě echa na rozdílných drahách (obr. 19) [3]. Výška dvou 

koncových ech se navzájem porovná tak, že se špičky ech nastaví na stejnou výšku a jejich 

rozdíl ΔV se změří v dB jako rozdíl zesílení na přístroji V1 (1.RWE) a V2 (2.RWE). 

 

Obr 19 Měření koeficientu útlumu zvuku přímou sondou 

Poté musíme určit ztrátu rozbíháním ΔVS na zvukové dráze mezi oběma koncovými echy. Za 

tuto hodnotu můžeme při zdvojení dráhy ve vzdáleném poli (pro dráhu ≥ 3 násobek délky 

blízkého pole) dosadit ze zákona vzdálenosti pro koncové echo 6 dB. 

Pro výpočet koeficientu útlumu při kolmém ozvučení můžeme použít vzorec: 

𝜅 =
𝑉2 − 𝑉1 − 6

2 · 𝑡
 

κ – koeficient útlumu v dB/mm nebo dB/m, V1 = zesílení pro 1. koncové echo (dB), V2 = 

zesílení pro 2. koncové echo (dB), t = tloušťka v mm nebo m 

Číslice 6 v čitateli zahrnuje divergenci při dvojnásobné dráze a 2 ve jmenovateli je zapotřebí, 

protože se musí dosadit skutečný rozdíl dráhy zvuku mez 1. a 2. druhým koncovým echem. 

Při šikmém ozvučení nelze bez dalšího vytvořit sled opakovaných koncových ech. Proto se 

většinou v provozu vytvoří echa a určí jejich výšky při průchodu svazku po dráze V a W 

(rozdílné zvukové dráhy). Ztráta rozbíhavosti svazku ΔVS se odečte z křivky průběhu 

koncového echa ve vyhodnocovacím diagramu AVG [15]. V tomto vzorci chybí dvojka ve 

jmenovateli, protože při prozvučení se nevyužívá reflexe a sp je skutečná dráha zvuku (obr. 

20) [3]. 
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Obr 20 Měření koeficientu útlumu při šikmém ozvučení 

𝜅 =
𝑉2 − 𝑉1 − 𝛥𝑉𝑆 

𝑆𝑃 
 

κ, V1, V2 – dopsat význam, SP = zvuková dráha jednoho kroku,                                                            

ΔVS= ztráta rozbíhavosti svazku (dB) 

 

5 Svarové spoje 

Postupem svařování se spolu trvale spojují dva stejné kusy kovu. Energie k tomu potřebná se 

při tavném svařování přivádí z elektrického oblouku, plamene hořícího plynu nebo 

z laserového či elektronového paprsku [16]. Vyplnění mezery, existující mezi dvěma úkosy 

svarových hran, se děje roztavením přídavného materiálu. V mezeře přídavný materiál ztuhne 

na tuhý svarový kov a spojí se se základním materiálem. Vznikající teplo se odvádí do 

základního materiálu. Přitom se základní materiál do určité šířky vedle svarového kovu 

zahřeje až na tak vysokou teplotu, že v tepelně ovlivněném pásmu, dojde k značnému 

ovlivnění jeho mechanicko – technologických vlastností (obr. 21) [3]. 

 

 

Obr 21 Průřez tavným svarovým spojem 

 

Během roztavení kovu, k němuž při tavném svařování dochází, lze očekávat vedle typických 

vad svaru také vady slévárenské, jako jsou póry, staženiny, trhliny atd. 
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5.1 Typy svarových spojů 

Pojmem spoj, označujeme geometrické uspořádání vzájemně spojovaných dílů na linii 

spojení. Na konstrukcích se setkáváme nejčastěji se spoji tupými a T – spoji, v potrubních 

konstrukcích také se spoji přeplátovanými (obr. 22) [3]. 

 

 

Obr 22 Typy spojů 

 

Pojem tvar mezery (úkosu) označuje tvar úpravy svarových ploch. V zásadě se rozlišují tvary 

mezer podle jejich geometrie. Pro malé tloušťky svaru do 4 mm bývají spojované plochy 

rovnoběžné. Mluvíme o tupém spoji pro I – svar. U nerovnoběžné úpravy svarových ploch se 

označení řídí průřezem svaru. Rozlišujeme pak úkosy ve tvaru V, X, Y, K a U (obr. 23) [3]. 

 

 

Obr 23 Příklady tvarů a vzhledu svarových ploch 

 

 

5.2 Druhy vad ve svarových spojích 

Vznik vad ve svaru závisí na různých parametrech, jako je konstrukce a materiál a svaru, 

postup svařování a v neposlední řadě i na manuální zručnosti svářeče. Nezávisle na 

speciálních postupech svařování se mohou ve svarových spojích vyskytovat následující druhy 

indikací, trhliny, dutiny, pevné vměstky, studené spoje a neprůvary a atd. Určité typy vad se 
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při určitém postupu svařování vyskytují poměrně často. Proto je pro posouzení indikací 

důležité vědět, který postup svařování se používal [17]. Výskyt určitých vad ve svaru závisí 

také na poloze, ve které se svar svařuje, na zvolených parametrech svařování a na geometrii 

svaru. 

Nepravidelnosti či imperfekce ve svarových spojích jsou systematicky zpracovány a popsány 

v EN ISO 6520 – 1 [18]. 

Trhlina je lokální porušení celistvosti materiálu, vznikající v průběhu chladnutí, anebo vlivem 

napětí. Dochází-li k jejich vzniku v nízkotavitelných fázích, označují se jako trhliny, vznikají-

li nedostatkem plasticity, označují se jako praskliny. Trhlina podélná se nazývá trhlina, 

probíhající převážně ve směru svaru. Trhlina příčná se nazývá trhlina, probíhající převážně 

napříč ke směru svaru. Hvězdicová trhlina obsahuje více trhlin vycházejících z jednoho místa. 

Shluk trhlin je seskupení spolu nespojených trhlin, naproti tomu rozvětvená trhlina je skupina 

navzájem napojených trhlin, jež vychází ze společné trhliny (tab. 2) Všech pět zmíněných 

trhlin může ležet ve svarovém kovu, v tepelně ovlivněné zóně, anebo v neovlivněném 

základním materiálu. 

 

Tabulka 2 Typy trhlin ve svarových spojích 

 

 

Kráterová trhlina se vytváří podobně jako staženina po smrštění známým mechanismem 

v koncovém kráteru tj. v zakončení housenky svarového kovu. Proto vznikají kráterové 

trhliny a staženiny často společně. Kráterová trhlina v zakončení housenky může mít orientaci 

ve směru svarového spoje, napříč ke svarovému spoji a také radiální orientaci (obr. 24) [3]. 

 

 

 

Obr 24 Kráterové trhliny 
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Plynový vměstek je dutina vyplněná plynem. Typickou příčinou vzniku plynových vměstků je 

nedostatečná ochrana taveniny před okolním prostředím, mechanické víření lázně svarového 

kovu a vlhký přídavný pomocný materiál. Plynový vměstek kulového tvaru se nazývá pór 

(obr. 25) [3]. Vyskytují se jednotlivě nebo ve shlucích. 

 

 

Obr 25 Pór 

 

Rovnoměrněji rozložené póry ve svaru se označují jako pórovitost svaru (obr. 26) [3]. 

 

 

Obr 26 Pórovitost 

 

Oproti tomu se nepravidelné místní seskupení pórů označuje jako hnízdo pórů nebo shluk 

pórů (obr. 27) [3]. 

 

 

Obr 27 Hnízdo (shluk) pórů 
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Seskupení pórů do řádků, rovnoběžného s osou svaru se nazývá řádek póru (obr. 28) [3]. 

 

 

Obr 28 Řádek pórů 

 

Jako protáhlý pór se označuje dutina podélného tvaru, jejíž největší rozměr je zhruba 

rovnoběžný s osou svaru (obr. 29) [3]. 

 

 

Obr 29 Protáhlý pór 

 

Pod pojmem červovitá dutina rozumíme válcovitou dutinu ve svarovém kovu, způsobenou 

uvolňováním plynu. Její tvar a poloha závisí na průběhu tuhnutí a původu plynu. Červovité 

dutiny bývají i seskupeny do hnízd a uspořádány do vzoru rybí kosti (obr. 30,31) [3]. 

 

                                                      

 Obr 30 Červovitá dutina                                Obr 31 Červovité dutiny 

 

Pevný vměstek je uložení pevné látky cizího původu ve svarovém kovu. Struskový vměstek je 

ve svarovém kovu uzavřená struska, obvykle kruhového nebo okrouhlého tvaru, ale bývá i 

protáhlého tvaru. Vyskytuje se ojediněle, ale také v řádcích, anebo místně seskupená (obr. 

32,33) [3]. 
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  Obr 32 Řádková struska                            Obr 33 Struska místně seskupená 

 

Studeným spojem rozumíme nedostatečné spojení svarového kovu a základního materiálu, 

nebo jednotlivých vrstev svarového kovu (obr. 34,35,36) [3]. 

 

 

Obr 34 Studený spoj na úkosu 

 

Obr 35 Studený spoj mezi housenkami 

 

Obr 36 Studený spoj v kořeni 

 

Neprůvar je nedostatečné provaření průřezu, svarový kov nedospěl až ke kořeni svaru, 

kořenová spára je nezaplněná (obr. 37) [3]. 

 

 

Obr 37 Neprůvar 
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6 Popis experimentu 

Zadáním tohoto úkolu (uloženého ze strany VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.) bylo vyzkoušení 

svařované součásti – bubnu pro hnědouhelné doly, ultrazvukovou metodou dle specifikace QI 

– VTC.40 SMS – 2043. Tento postup platí pro ruční zkoušení svarů ultrazvukem. 

 

6.1 Postup zkoušení 

Ultrazvukové zkoušení svarů na bubnu, viz. výkres (obr. 38), spočívá v 100% kontrole plně 

provařených svarů dle normy ČSN EN ISO 17640 [19], tloušťky 20 mm, 30 mm a 50 mm. 

Stupně přípustnosti, pro kontrolu svarů, se řídí dle normy ČSN EN 11666 [20]. Personál, který 

provádí zkoušení podle tohoto postupu, musí být kvalifikován ve vhodném stupni pro 

zkoušení ultrazvukem v souladu s ČSN EN ISO 9712 [21], minimálně Level 2. Kromě 

všeobecných znalostí o kontrole svarů ultrazvukem, musí být také dobře obeznámen 

s problémy zkoušení, které se specificky vztahují ke zkoušenému typu svarového spoje. 

Ultrazvuková kontrola se provádí na svařovaném komponentu před žíháním na snížení pnutí. 

Ultrazvukové zkoušení provádíme z důvodu nalezení a odstranění nevyhovujících indikací 

před tepelným zpracováním. Ve stejné míře se ultrazvukové zkoušení provádí po tepelném 

zpracování dle stejných podmínek zkoušení z důvodu kontroly a případného odstranění 

imperfekcí, které mohly vzniknout při tepelném zpracování. 

 

Obr 38 Svařovaný buben 
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Zkoušení se provádí pomocí příčných a podélných vln technikami, které vyžadují odraz 

ultrazvukového svazku od protilehlého povrchu, je nutno zajistit, aby úhel mezi svazkem a 

normálou k protilehlému odraznému povrchu ležel mezi 35° až 70°. Pokud se používá více 

než jedna úhlová sonda, musí tento požadavek splňovat alespoň jedna z úhlových sond. Jeden 

z použitých úhlů sond musí zabezpečit, že svarové plochy jsou vyzkoušeny při kolmém nebo 

téměř kolmém úhlu dopadu. Pokud se použijí dvě nebo více úhlových sond, musí být rozdíl 

mezi jmenovitými úhly 10° nebo větší. Pro velké rozsahy, které jsou i v tomto případě, např. 

delší než 100 mm při použití přímých sond s jedním měničem a rozsahu delším než 200 mm 

při použití úhlových sond. Tyto požadavky byly splněny použitím UZ sond s úhlem 45°a 60° 

a s rozměrem měniče 12 mm. Přímé sondy měly rozměr měniče 24 mm. 

 

6.2 Stav zkušebního povrchu, úprava povrchu, vazební prostředí a přechodové  

ztráty 

Zkušební povrchy mají být připraveny dle ČSN EN ISO 17640 [19]. Tyto povrchy musí být 

rovné a zbaveny cizích látek, které narušují akustickou vazbu ( například rez, volné okuje, 

rozstřik svar. kovu, vruby, rýhy ). Vlnitost zkušebního povrchu nesmí způsobit mezeru mezi 

sondou a zkoušeným materiálem větší než 0,5 mm. Splnění tohoto požadavku je zajištěno 

úpravou zkušebního povrchu. Zkušební povrchy a povrchy, od kterých se ultrazvukový 

svazek odráží, musí umožňovat nerušenou vazbu a odrazivost. Tento požadavek bývá 

zabezpečen opracováním. Zkušební povrchy mají být dostatečně velké, aby umožňovaly 

vyzkoušení celého zkoušeného objemu. Alternativně může být šířka zkušebních povrchů 

menší, jestliže ekvivalentní pokrytí zkušebního objemu dosáhneme zkoušením jak z horního 

tak i spodního povrchu spoje. Na předloženém svařovaném komponentu byly povrchy ručně 

broušené (obr. 39) [30]. 

 

Obr 39 Ručně broušený povrch zkoušeného materiálu  
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Vazební prostředek musí odpovídat ČSN EN 583 – 1[22]. Vazební prostředek použitý pro 

nastavení citlivosti a rozsahu musí být stejný i pro zkoušení. Zde byl použit vazební 

prostředek karboxymetylcelullosa (LOVO – SA).  

Maximální teplota povrchu při použití běžných sond a vazebních prostředků nesmí být vyšší 

než 50 °C. V našem případě byla teplota kusu 21 °C.  

Rychlost zkoušení nesmí být větší než 100 mm/s. 

Při zkoušení dochází vlivem stavu povrchu svařence k přechodovým ztrátám VT mezi sondou 

a zkoušeným povrchem. Jsou-li přechodové ztráty menší než 2 dB, není korekce na povrch 

nutná. Jestliže jsou přechodové ztráty větší než 2 dB, ale menší než 12 dB je nutno provést na 

ultrazvukovém přístroji nastavení korekce přechodových ztrát. Jestli přechodové ztráty 

přesahují 12 dB je nutno provést před příslušným zkoušením dodatečnou úpravu zkušebního 

povrchu. V našem případě byla použita korekce přechodových ztrát 2 dB. 

 

6.3 Charakteristika oceli pro svařované komponenty 

Materiály pro svařované komponenty jsou z konstrukčních ocelí pro strojírenství, které jsou 

na základě chemického složení vhodné pro svařování a vykazují vhodnou tvárnost a 

svařitelnost ČSN EN 10025 – 1[23]. Jakost materiálu pro svařované komponenty byla zvolena 

S355 J2+N. Svařovací materiál je zvolen vhodně tak, aby co nejvíce odpovídal základnímu 

materiálu a to chemickým složením a technologikými vlastnostmi. Svařovací materiál byl 

zvolen 1.0570. 

 Chemické složení jednotlivých dílů musí být ověřováno již při výrobě oceli a vychází 

z předpisů chem. složení dané normy a je dokumentováno v certifikátu při dodávce těchto 

dílů. Maximální procentuální obsah různých specifických prvků pro oceli, pro svařování je 

uveden v tab. 3.  

 

Tabulka 3 Max. procentuální obsah prvků v oceli S355J2+N dle normy ČSN EN 10025 – 

2[24] 

 C Si Mn P S Cu 

Max. 0,23 0,60 1,70 0,035 0,035 0,60 

 

Maximální procentuální obsah různých specifických prvků pro materiál svařovaných 

komponentů jsou uvedenv v tab. 4. 
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Tabulka 4 Maximální procentuální obsah prvků v oceli 1.0570  

 C Si Mn P S Cu 

Max. 0,22 0,55 1,70 0,030 0,035 0,60 

 

Pro materiály všech typů svařovaných ocelí je důležité, aby jejich vlastnosti odpovídaly 

podmínkám bezpečného provozu. Je tedy nutné zkoušet i základní mechanické vlastnosti (tab. 

5).  

Tabulka 5 Hodnoty mechanických vlastností základního materiálu dle norem 

 Jakost 

materiálu 

ReH 

(Mpa) 

Rm 

(Mpa) 

A5 

(%) 

KV 20°C 

(J) 

KV-20°C 

(J) 

KV-40°C 

(J) 

EN10025 – 2 S355J2+N 345 630 22 -- 27 -- 

 

 

6.4 Techniky zkoušení 

Ultrazvukové zkoušení provádíme v souladu s ČSN EN 583 – 1 [22] a se 

specifikovanými dodatky. Podpovrchové plošné vady, kolmé ke zkušebnímu povrchu, obtížně 

zjišťujeme technikou s jednou úhlovou sondou. Pro tyto vady používáme specifické techniky 

zkoušení, především u svarů velkých tlouštěk materiálu. 

Všechny relevantní indikace, které přesahují úroveň pro hodnocení, musíme vyhodnotit. 

Klasifikace indikací provádíme postupnou aplikací několika rozlišovacích kritérií, a to 

amplitudou echa, směrové odrazivosti, statického tvaru echa a tvaru dynamiky echa. Tato 

kritéria aplikujeme s využitím vývojového diagramu. Pro detekci indikací a klasifikaci 

používáme stejné sondy. Máme definováno několik úrovní v decibelech porovnáním 

s křivkou nebo porovnání maximálních výšek ech od vady získaných z různých směrů 

zkoušení. Prahové úrovně pro různé stupně vývojového diagramu jsou uvedeny v tabulce (tab. 

6). 

 

Tabulka 6 Prahové hodnoty použité ve vývojovém diagramu 

Práh T1 T2 T3 T4 

Prahové hodnoty Úroveň hodnocení Referenční úroveň plus 

6 dB 

Referenční úroveň minus  

6 dB 

9 dBa nebo 15 dBb 

a Příčné vlny 

b Mezi odrazy získánými příčnou a podélnou vlnou 
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Příklady směrů zkoušení jsou znázorněny na obrázku (obr. 40) [3] a znázorněný graf 

s referenční křivkou a referenční úrovní mínus 6 dB (obr. 41) [3]. 

 

 

Obr 40 Směry zkoušení 

 

 

Obr 41 AVG graf 

3 – referenční úroveň, 4 – referenční úroveň – 6 dB, d – časová základna, H – amplituda 

 

6.5 Zkoušení základního materiálu 

Základní materiál jednotlivých svařovaných dílů před svařením se zkouší ručně přímou 

sondou jedním nebo dvojitým měničem umožňujícím lokalizaci veškerých imperfekcí jako 

jsou např. dvojitost plechů nebo praskliny v materiálu přes který prochází ultrazvukový 

svazek během zkoušení plně provařeného svaru. Zkoušení je nutno provést podél celé délky 

budoucího svaru do vzdálenosti rovné maximální vzdálenosti zkoušení od svarové hrany, 

která bude použita pro zkoušení úhlovou sondou dle bodu 9 ČSN EN ISO 17640 [19]. Jsou-li 

zjištěny vady, posuzuje se jejich vliv na navržené zkoušení úhlovými sondami, a je-li to 

nutné, upraví se technika zkoušení odpovídajícím způsobem. U našeho bubnu byl základní 

materiál jednotlivých svařovaných dílů vyzkoušen u dodavatele. 

 

6.6 Zkoušení svarových spojů 

Při zkoušení byla použita kontaktní impulsně odrazová metoda, kontaktní technika. Použitý 

ultrazvukový přístroj (Krautkrämer USM 35 X S) splňuje požadavky normy ČSN EN 12668 –

1 [25], sondy splňují požadavky normy ČSN EN 12668 – 2 [26]. Zkušební zařízení bylo 

nastaveno a ověřováno dle ČSN EN 12668 – 3 [27].  
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Zkušební frekvence UZ sond při zkoušení svarů se používá v rozsahu 2 MHz až 5 MHz, 

v tomto případě byla zvolena frekvence 2 MHz a 4 MHz, která vyhovuje specifikovaným 

stupňům přípustnosti. 

Materiál výrobku, výrobek, tloušťka výrobku, označení a poloha svaru, zkoušeného místa a 

typ svaru na výrobku jsou uvedeny na příslušném výkrese. V tomto případě se jedná o svary 

typu L (obr. 42), svary typu T (obr. 43) a tupé svary (obr. 44).  

                         

               Obr 42 Konstrukční L – spoj                          Obr 43 Konstrukční T – spoj 

 

 

Obr 44 Tupý spoj plechů 

 

Ke zkoušení byly použity úhlové sondy MWB 45°4-E, MWB 60°4-E, MWB 70°4-E SWB 

45°2-E, SWB 60°2-E a přímé sondy B4S-E a MB4S-E. Polohy sond pří zkoušení se řídí podle 

předpisů (tab. 7). 
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Tabulka 7 Druhy použitých sond a jejich polohy dle normy ČSN EN ISO 11666 

Zkušební technika 
P

o
řa

d
o

vé
 

čí
sl

o
: Sonda Polohy sond: 

Časová 

základna: 

(mm) 

Kalibrační 

měrka: 

Metoda: 

Referenční 

úroveň: 

 (mm) 

Úroveň 

hodnoení.: 

(dB) 

Úroveň 

registrace: 

(dB) 

VT 

(dB) 

1 
MWB60-4E A,B,X,Y 0-100 

K2 
AVG 2,0  -8 +2/-4 2 

2 
MWB70-4E A,B,X,Y 0-120 

K2 
AVG 2,0  -8 +2/-4 2 

3 
SWB60-2E A,B,X,Y 0-200 

K1 
AVG 3,0  -8 +2/-4 2 

4 
SWB45-2E A,B,X,Y 0-140 

K1 
AVG 3,0  -8 +2/-4 2 

5 
MB-4SE C 0-100 

K1 
AVG 3,0  -8 +2/-4 --- 

6 
B-4SE C 0-100 

K1 
AVG 2,0  -8 +2/-4 --- 

7 
MWB45-4E A,B,X,Y 0-70 

K2 
AVG 2,0 -8 +2/4 2 

 
   

 
     

 

 

 

6.7 Kritéria přípustnosti, posuzování a vyhodnocení indikací na svarových spojích 

Kritéria přípustnosti zahrnují referenční úroveň, úroveň pro hodnocení a stupeň přípustnosti. 

Referenční úroveň pro stupeň přípustnosti 2 odpovídá maximální amplitudě echa H0. Úroveň 

pro hodnocení při zkušebním stupni 2 se nachází – 8 dB pod maximální amplitudou echa H0. 

Indikace přesahují stupeň přípustnosti, nejsou přístupné. Maximální dovolené amplitudy ech 

se liší podle tlouštěk materiálu a také podléhají délce indikací (tab. 8).   

 

Tabulka 8 Stupeň přípustnosti 2 (AL2) 

15 mm  t < 40 mm 40 mm  t  100 mm 

Délka indikace, l 

(mm) 

Max. dovolená 

amplituda echa 

Délka indikace, l 

(mm) 

Max. dovolená 

amplituda echa 

l  t H0 + 2dB l  0,5t H0 + 6 dB 

l > t H0 – 4dB 0,5t < l  t H0 

-- -- l > t H0 – 4dB 
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Pro jakýkoliv úsek délky svaru lw nesmí maximální souhrnná délka všech jednotlivých 

přípustných indikací nad úrovní pro registraci překročit 20% z této délky pro stupeň 

přípustnosti 2, přičemž u tloušťky t materiálu menší než 40 mm, je maximální souhrnná délka 

všech jednotlivých přípustných indikací lw rovna šesti násobku tloušťky. 

lw = 6 x t pro t < 40 mm 

Pro tloušťky t materiálu větší než 40 mm, je maximální souhrnná délka všech jednotlivých 

přípustných indikací lw rovna sto milimetrům.  

lw = 100 mm pro t ≥ 40 mm 

Požadavky na kvalitu svarových spojů jsou především dány materiálem, procesem svařování 

a provozními podmínkami. Všeobecně se třídy zkoušení vztahují ke stupňům kvality ČSN EN 

ISO 5817 [28]. Zkoušíme podle doporučených tříd zkoušení specifikované normy ČSN EN 

ISO 17635 [29](tab. 9). 

 

Tabulka 9 Doporučené třídy zkoušení 

 

 

Polohu všech indikací definujeme odkazem na soustavu souřadnic []. Na zkušebním povrchu 

zvolíme referenční bod jako počátek pro toto měření, osa X nám určuje souřadnice délky, osa 

Y souřadnice šířky a osa Z souřadnice tloušťky (obr. 45) [3].  

 

 

Obr 45 Soustava souřadnic pro definování polohy indikací, 
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Jelikož provádíme zkoušení z více než jednoho povrchu, musíme si určit referenční bod na 

každém povrchu. V tomto případě věnujeme pozornost ohledně stanovení vztahu mezi 

polohami všech referenčních bodů tak, aby absolutní poloha všech indikací byla stanovena 

pro kterýkoliv jmenovitý referenční bod.  

Při hodnocení indikací se řídíme stupněm přípustnosti 2 dle ČSN EN ISO 11666 [20]. 

Nalezené indikace s amplitudou pod stupněm přípustnosti, ale o délce přesahující tloušťku t 

pro rozsah tlouštěk 15 ÷ 40 mm, přesahující polovinu tloušťky t/2 u rozsahu tlouštěk 40 ÷ 100 

mm, podrobujeme dalšímu zkoušení. Toto zkoušení vyžaduje použít doplňující úhel (úhly) 

sondy. U konečného hodnocení vycházíme z maximální amplitudy echa H0 a změřené délky.  

 

6.8 Výsledky zkoušení 

Na přeloženém výrobku – bubnu pro hnědouhelné doly – byly vyzkoušeny plně provařené 

svary typu T, L a tupé svary dle požadavků uvedených na výkrese zákazníkem.  

 

6.8.1 Zkoušení tupých spojů 

U zkoušení tupého svaru, který má tloušťku 30 mm, byly použity sondy SWB 60°2 – E, SWB 

45°2 – E. Tupé spoje plechů byly zkoušeny v tomto případě dle normy ČSN EN ISO 11666 

[20], ve třídě zkoušení B, v předepsaných směrech zkoušení A, B, X a Y (obr. 46) [20].  

 

 

Obr 46 Směry zkoušení tupých svarů 
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Při zkoušení tupého typu svaru sondou SWB 60°2-E, ve směru zkoušení X a Y, byly nalezeny 

imperfekce, jejíž délka se rovnala polovině tloušťky zkoušeného plechu a jejichž maximální 

velikosti ech přesáhly hranici 6 dB nad amplitudu H0. Proto tyto necelistvosti byly 

vyhodnoceny jako nevyhovující bodové indikace (obr. 47) [30].  

 

 

Obr 47 A-zobrazení - odezva bodového typu 

 

 

Odezva od bodového typu reflektoru v jakékoliv poloze sondy ukázala jednoduché ostré echo. 

Při posuvu sondy toto echo rostlo plynule k jednoduchému maximu, než začalo plynule klesat 

na úroveň šumu (obr. 48) [30].  

 

 

Obr 48 Průběh bodového echa 

 

Jednalo se o póry. Bodové vady byly označeny na zkoušené oblasti, kde byla zaznačena 

hloubka vady a její velikost. Bodová vada měla ekvivalentní velikost + 10 dB nad povolenou 
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maximální amplitudu echa. Indikace se nacházely v hloubce od 19 mm do 23 mm. Při opravě 

byl daný úsek vybroušen, a po provedeném náhřevu opraven opětovným zavařením. Při 

zchladnutí a následném přezkoušení opravovaných vad byla opakovaná zkouška UT 

vyhovující (obr. 49) [30]. A- zobrazení, kde máme odezvu bez bodového typu echa. 

 

 

Obr 49 A-zobrazení – odezva bez bodového typu  

 

Bodové indikace posuzujeme jako vyhovující či nevyhovující podle maximální amplitudy 

echa H0. Jestliže amplituda bodového echa překročí referenční úroveň o 6 dB, vada se 

vyhodnotí jako nevyhovující. V opačném případě, je-li maximální amplituda echa nižší než + 

6 dB vada je vyhodnocena jako vyhovující. 

 

6.8.2 Zkoušení konstrukčních T – spojů  

Konstrukční T – svar byl zkoušen úhlovými sondami SWB 60°2-E, SWB 45°2-E, MWB 

70°4-E , MWB 60°4-E, MWB 45°4-E a MB4S-E. Tloušťka základního materiálu zde byla 20 

mm, proto byly zvoleny i MWB sondy pro přesnější určení polohy indikací a jejich hloubky. 

Konstrukční T – spoje plechů byly zkoušeny v tomto případě dle normy ČSN EN ISO 11666 

[20], ve třídě zkoušení B, v předepsaných směrech zkoušení A, B, C, X a Y (obr. 50) [20]. 
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Obr 50 Konstrukční T – spoje 

V případě konstrukčního T – svaru, nebyly čelní sondou nalezeny žádné nevyhovující 

indikace ve směru zkoušení C, ale úhlovou sondou byla nalezena protáhlá nerovná echa 

indikací. Ve všech polohách sonda SWB 60°2-E, ve směru zkoušení X a Y, vykazovala 

rozšířený sled signálů (obr. 51) [30].  

 

 

Obr 51 A - zobrazení - odezva protáhlého nerovného typu 

Při posuvu sondy se každý vedlejší vrchol pohyboval na obrazovce UZ přístroje, vzrůstal ke 

svému vlastnímu maximu směrem ke středu obrazovky a potom klesal. Celkový signál 

vykazoval velké (větší než ±6 dB) náhodné kolísání amplitud (obr. 52) [30].  
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Obr 52 Průběh protáhlého nerovného echa 

 

V tomto případě se jednalo o nedostatečně očištěný mezihousenkový svar od strusky. Tento 

se při zkoušení projevoval jako seskupení nevyhovujících indikací. Nález byl potvrzen 

sondou MWB 60°4-E s obdobnými výsledky. Jako u vad bodových i zde se nejprve byly vady 

označeny na příslušném nevyhovujícím místě. Byla zaznačena hloubka vady i následná délka 

a ekvivalentní velikost. Inkriminované místo bylo vydrážkováno (obr. 53) [30], nahřáto a 

opraveno.  

 

Obr 53 Vydrážkovaná vada 

 

Opakovaná UZ zkouška byla vyhovující (obr. 54) [30]. A- zobrazení, kde máme odezvu bez 

protáhlého nerovného typu echa.  
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Obr 54 A - zobrazení - odezva bez protáhlého nerovného typu 

 

Seskupení indikací určujeme změřením úseku ve směru její délky, ve kterém nám výška echa 

překročila úroveň pro hodnocení, používáme techniku pevné úrovně výšky echa.  

Seskupení indikací je založeno na délce a oddělení dvou jednotlivých přípustných indikací, 

jejichž amplituda je nad úrovní pro registraci. Délka takto seskupených indikací se nesmí 

použít pro další seskupení. Při hodnocení skupinu indikací vyhodnotíme jako jednu pokud 

máme: 

a, vzdálenost dx je menší než dvojnásobek délky delší indikace 

b, vzdálenost dy je menší než poloviční tloušťka, ale ne větší než 10 mm 

c, vzdálenost dz je menší než poloviční tloušťka, ale ne větší než 10 mm 

Sdružená délka l12 je součet délek vad l1 a l2 a mezera dx mezi vadami. 

l12 = l1 + l2 + dx  

Svařený komponent měl největší délky sdružených indikací 150 mm a 120 mm, kde 

vzdálenost mezi oběma indikacemi byla 50 mm, celková délka byla vyhodnocena na 320 mm. 

Větší sdružená indikace měla ekvivalentní velikost + 8 dB nad povolenou maximální 

amplitudu echa. Sdružené indikace se nacházely v hloubce od 13 mm do 16 mm. Sdruženou 

délku a větší maximum amplitudy ze dvou indikací byl hodnocen podle stupně přípustnosti 2. 

 

6.8.3 Zkoušení konstrukčních L – spojů 

Konstrukční L – svar byl zkoušen úhlovými sondami SWB 60°2-E, SWB 45°2-E a B4S-E. 

Tloušťka základního materiálu zde byla 50 mm. Konstrukční L – spoje plechů byly zkoušeny 

v tomto případě dle normy ČSN EN ISO 11666 [20], ve třídě zkoušení B v předepsaných 

směrech zkoušení A, B, C, X a Y (obr. 55) [20]. 
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Obr 55 Konstrukční L – spoje 

 

Na konstrukčním L – svaru byla zjištěna vada projevující se více násobnou odezvou. Při 

každé poloze sondy se při daném rozsahu zobrazovaly na obrazovce UZ přístroje dobře 

rozlišitelné shluky signálů (obr. 56) [30].  

 

 

Obr 56 A-zobrazení – vícenásobná odezva 

Při posuvu sondy signály náhodně vzrůstaly a klesaly, ale signál od každého jednotlivého 

elementu reflektoru ukazoval odezvu (obr. 57) [30].  
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Obr 57 Průběh vícenásobného echa 

 

Tímto zobrazením se nám většinou projevuje studený spoj. V tomto případě šlo o studený 

spoj mezi svarem a základním materiálem. Studený spoj měl ekvivalentní velikost + 12 dB 

nad povolenou maximální amplitudu echa. Oblast studeného spoje byla 350 mm dlouhá. 

Indikace se nacházely v hloubce od 28 mm do 32 mm. Po odstranění svaru se a následném 

ohřevu opravované svařované oblasti, zde bylo provedeno opětovné zavaření (obr. 58) [30].  

poté následovala opakovaná UZ zkouška s vyhovujícím výsledkem (obr.) [30]. 

 

 

Obr 58 Opětovné zavaření svaru 

 

Poté následovala opakovaná UZ zkouška s vyhovujícím výsledkem (obr. 59) [30]. A- 

zobrazení, kde máme odezvu bez vícenásobného typu echa. 
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Obr 56 A-zobrazení – odezva bez vícenásobného typu echa 
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7 Závěr 

Tato práce se zabývá ultrazvukovým zkoušením svařovaných komponentů v těžkém 

strojírenství. V bakalářské práci jsou podrobně rozebrány teoretické předpoklady pro úspěšné 

zkoušení svařovaných komponentů ultrazvukovou metodou. V druhé části bakalářské práce je 

popsáno provedení konkrétního zkoušení svařovaného bubnu pro hnědouhelné doly dle 

specifikace výrobce QI – VTC.40 – SMS – 2013, to znamená dle prováděcích norem ČSN EN 

ISO 17640 [19], ČSN EN ISO 11666 [20], ČSN EN ISO 5817 [28] a ČSN EN ISO 23279. 

v případě námi zkoušeného kusu se jednalo o tyto svary:  

 100 m T – spojů o tloušťce svarů 20 mm, které byly zkoušeny úhlovými sondami 

firmy Krautkrämer SWB 60°2-E, SWB 45°2-E, MWB 60°4-E, MWB 45°4-E a 

MB4S-E. Výsledkem zkoušení bylo nalezení nevyhovujících indikací 

v mezihousenkové oblasti svarů o délce 320 mm 

 10 m tupých spojů o tloušťce svarů 30 mm, jež byly zkoušeny úhlovými sondami 

Krautkrämer SWB 45°2-E a SWB 60° 2-E. Při tomto zkoušení byla nalezena 

nevyhovující oblast bodových indikací typu pórů  

 30 m konstrukčních L – spojů o tloušťce svarů 50 mm, které byly zkoušeny úhlovými 

sondami Krautkrämer SWB 60°2-E, SWB 45°2-E a B4S-E . Zde byla nalezena 

nevyhovující lineární indikace o délce 350 mm, která byla způsobena studeným 

spojem mezi základním materiálem a svarovým kovem.  

Uvedené nevyhovující indikace byly pravděpodobně způsobeny nedodržením technologické 

kázně při svařování, resp. nedostatečným očištěním svarových housenek od strusky. 

Pro opravu nevyhovujících míst byl svařovacím technologem provozu vystaven DTP 

(dodatečný technologický postupu) pro opravu svarů. V něm je uveden detailní postup 

opravy, která se zakládá z náhřevu vadných míst, vydrážkovaní těchto míst uhlíkovou 

elektrodou, předehřev na určenou teplotu, jejich opětné zavaření a řízený dohřev. Po 

vychladnutí byl výrobek opět předložen k ultrazvukové kontrole opravených míst. Tato byla 

provedena ve stejném rozsahu jako při prvním zkoušení, tzn., za použití dříve uvedených 

úhlových sond, respektive čelní sondy. UT zkouška byla shledána jako vyhovující.  

Poté byl výrobek uvolněn do další fáze výroby, tzn. odeslán k tepelnému zpracování, což je 

v našem případě žíhání na snížení pnutí, které používáme ke snížení pnutí, které vznikají ve 

výrobcích po svařování.      
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Po tomto tepelném zpracování byl výrobek – buben pro hnědouhelné doly, předložen 

k závěrečnému ultrazvukovému zkoušení svarů, které spočívá v opětovném 100 % 

vyzkoušení všech uvedených svarů, za použití všech identických ultrazvukových sond a 

rozsahů zkoušení jako při předchozích ultrazvukových kontrolách dle instrukce QI – VTC.40 

– SMS – 2013, to znamená dle prováděcích norem ČSN EN ISO 17640 [19], ČSN EN ISO 

11666 [20], ČSN EN ISO 5817 [28] a ČSN EN ISO 23279. Tímto ultrazvukovým zkoušením 

nebyly na výrobku zjištěny indikace nevyhovující předepsaným podmínkám. Po ukončení 

ultrazvukové kontroly a po shledání, že kus je vyhovující, byl na daný svařovaný komponent 

vystaven protokol o zkoušení s vyhovujícím výsledkem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

8 Seznam zkratek a symbolů 

 

AVG      - diagram 

B4S-E      - čelní sonda 

ČSN      - Česká státní norma 

EN      - Evropský standard (norma) 

ISO      - Mezinárodní organizace pro standardizaci  

m/s      - rychlost zvuku 

Hz      - frekvence 

mm/s      - rychlost zkoušení 

SWB60-2E, SWB45-2E   - střední úhlová sonda 

MWB45-4E, MWB60-4E, MWB70-4E - malá úhlová sonda 

kg/m3      - měrná hmotnost 

s      - doba trvání kmitu 

λ      - vlnová délka  

UZ      - ultrazvukové zkoušení 

VT      - korekce přechodových ztrát 
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