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POUŽITÍ TECHNIKY PHASED ARRAY A NEBO TOFD PRO STRUKTURNÍ  
ANALÝZU SVAROVÝCH SPOJŮ  

Zadání diplomové práce 

ÚVOD 
Nedestruktivní testování (NDT) materiálu je zvláštní proces, který slouží k zajišťování kvality průmyslových součástí bez jejich 

poškození. Cílem NDT je zajistit bezpečnost, spolehlivost a efektivitu provozu průmyslových zařízení. Potřeba NDT v důsledku 

uvedených požadavků stále více narůstá. Ultrazvuk je akustická nedestruktivní metoda pro objemové zkoušení součástí. Jejím 

cílem je odhalit necelistvosti v celém objemu materiálu. Metoda se neustále se vyvíjí a nachází uplatnění v různých odvětvích 

od zkoušení potrubních systémů produktovodů přes automobilový průmysl až po průmysl letecký. 

 

Ultrazvukové vlny se šíří jako mechanické kmitání materiálem definovanou rychlostí, která je materiálovou konstantou. Měřením  

změn rychlostí šíření ultrazvukových lze detekovat změny materiálových vlastností vyvolaných např. krátkodobým tepelným 

zatížením při svařování. Nesystematická změna vlastností vyvolaná chybou v procesu svařování např. nedbalostí operátora 

může vést ke snížení pevnosti svarového spoje a v důsledku k znehodnocení svaru. 

 

Pro úspěšnou kontrolu je zapotřebí získat data o rychlosti šíření podélných a příčných ultrazvukových vln procházejících 

zkoušeným dílem po stejné dráze. Toho lze docílit buď pomocí dvou přímých sond, nebo pomocí techniky Phased Array, která 

umožňuje použít pro generování vlnění pouze jednu sondu. Vzhledem k tvaru povrchu většiny svarů je použití přímých sond 

často nemožné. Je proto žádoucí využít šíření ultrazvukových vln pod úhlem s odrazem od zadní stěny. Je proto třeba 

navrhnout optimální nastavení přístroje, aby dokázal generovat správný typ vln šířících se správným směrem. Současně je 

třeba ověřit, že tato technika umožňuje měření s dostatečnou přesností pro zajištění schopnosti interpretovat změnu 

mikrostruktury. Alternativou k tomuto postupu může být i využití techniky TOFD. 

CÍL PRÁCE 
Cílem diplomové práce je ověřit schopnost detekce mikrostrukturních změn vlivem procesu svařování pomocí techniky Phased 

Array a/nebo TOFD. Součástí je ověření schopnosti detekce na tenkostěnných i tlustostěnných dílech, kde každý bude 

vyžadovat jiný přístup k měření dat. Součástí práce bude rešeršní část o povaze šíření ultrazvukových vln a fungování techniky 

Phased Array a TOFD a praktická část na různých tupých svarech o různých nominálních tloušťkách, včetně svarů na trubkách. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Nedestruktivní zkoušení, ultrazvuk, strukturní analýza, phased array, svařování 

NÁVZANOST NA DALŠÍ VÝZKUM A VÝVOJ 
Tato bakalářská je dílčí částí vývojového projektu ATG. Student tak bude moci navázat na tuto práci blízkými tématy během 

navazujících studijních prací a/nebo při zaměstnání. 

ROZSAH PRÁCE 
Teoretická část 

 Svarový spoj a jeho vlastnosti 

 Seznámení se ultrazvukovou metodou v defektoskopii 

 Seznámení s technikou Phased Array / TOFD 

 Prostudování technik strukturní analýzy pomocí ultrazvuku 

 Principy generování vlnění pomocí Phased Array / TOFD 
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Experimentální část 

 Experimentální ověření schopnosti generovat podélné a příčné ultrazvukové vlny pomocí technik Phased Array, případně 

TOFD procházející po stejné dráze 

 Detekce mikrostrukturních změn vyvolaných krátkodobým tepelným ovlivněním procesem svařování 

 Aplikace pro tenkostěnné a tlustostěnné svařence 

Výstupy 

 Stanovení optimálních parametrů ultrazvukového zkoušení pro zkoušení svarů 

 Kvantifikace vlivu heterogenity na přesnost dat 
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