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VYUŽITÍ NÍZKOFREKVENČNÍCH SOND K STRUKTURNÍ ANALÝZE 
TLUSTOSTĚNNÝCH DÍLŮ 

Zadání bakalářské/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. dlouhodobým tepelným 

zatížením. Taková změna vlastností může vést ke snížení pevnosti součásti či konstrukce a v důsledku k až k jejímu porušení.  

 

Kontrola probíhá porovnáním rychlostí podélných a příčných ultrazvukových vln s etalonem. Pro úspěšnou kontrolu je zapotřebí, 

aby oba dva typy vlnění prošly skrz zkoušenou součást s dostatečným odstupem od šumu. Ultrazvukové vlny se však dokáží 

šířit pevným prostředím jen do určité vzdálenosti, než se zcela utlumí. Hloubka průchodu lze sice kompenzovat snížením 

frekvence kmitání, ale to vede ke snížení přesnosti měření. Je proto třeba volit optimální kombinaci frekvencí, vlnových délek a 

tloušťky zkoušeného dílu. 

CÍL PRÁCE 
Cílem bakalářské/diplomové práce je navrhnout a vytvořit metodiku pro hodnocení materiálových vlastností tlustostěnných dílů, 

kde je zapotřebí provádět kontrolu ultrazvukovými sondami o nízké frekvenci. Tato kontrola musí zajistit prostupnost zkoušeným 

dílem na straně jedné a dostatečnou přesnost dat na straně druhé. Součástí práce bude rešeršní část o povaze šíření 

ultrazvukových vln a praktická část na různých tlustostěnných dílech, kde bude posuzován vliv frekvence sondy a heterogenity 

struktury na přesnost získávaných dat. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Nedestruktivní zkoušení, ultrazvuk, strukturní analýza, youngův modul, poissonovo číslo 

NÁVZANOST NA DALŠÍ VÝZKUM A VÝVOJ 
Tato bakalářská/diplomové 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 

 Seznámení se ultrazvukovou metodou v defektoskopii 

 Prostudování technik strukturní analýzy pomocí ultrazvuku 

 Vliv vlastností ultrazvukových sond na přesnost měření 

Experimentální část 

 Experimentální porovnání rychlosti ultrazvukových vln v tlustostěnných výrobcích s heterogenní strukturou  

 Vliv krátkodobého (TZ) a dlouhodobého (creep) tepelného ovlivnění na výsledky 

UT 
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 Porovnání s dosavadními výsledky v předchozích pracích ATG 

Výstupy 

 Stanovení optimálních parametrů ultrazvukového zkoušení pro zkoušení tlustostěnných výrobků 

 Kvantifikace vlivu heterogenity na přesnost dat 

 Kvantifikace vlivu tepelného zpracování na schopnosti intepretace dat 

VEDOUCÍ PRÁCE / KONZULTANT 
Ing. Tomáš Zavadil zavadilt@atg.cz   +420 273 037 627    www.atg.cz  

Ing. Petr Žbánek  zbanek@atg.cz           
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