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Vítejte
ve světě

ULTRAZVUKU

UE Systems
• Založena 1973

– 36 let zkušeností s ultrazvukem
• Přímé zastoupení

– 12 kanceláří v USA, Kanadě a Mexiku
• Mezinárodní podpora

– Evropa – regionální kancelář v Nizozemí
– Jižní Amerika – obchodní zastoupení
– Asie – obchodní kancelář v Hong Kongu

• Česko a Slovensko
– TSI System – autorizovaný distributor
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• Trvalý rozvoj technických
i programových prostředků

• Školení Level I a II podle pravidel
ASNT od roku 1997

• Plná informační podpora na www
• Záruka na přístroje 5 let!

UE Systems

Ultrazvuková diagnostika
Školení a certifikace

• Zkoušení ultrazvukem šířeným vzduchem je nedestruktivní metoda
– Výsledek závisí na úrovni znalostí jedince

• UE Systems nabízí certifikované kurzy splňující
podmínky ASNT SNT-TC-1A
– Ultrazvukem šířeným vzduchem Level I
– Ultrazvukem šířeným vzduchem Level II
– Ultrazvukem šířeným vzduchem Level III
Další kurzy
– Zkoušení odvaděčů kondenzátu
– Kontrola parních systémů
– Kontrola rozvodů tlakového vzduchu
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Úvodní informace

Ultrazvuk
• Mnohostranné využití
• Rychlá implementace po snadném zaškolení
• Využitelný na všech stupních kvalifikace
• Jednoduchá integrace do programů údržby
• Detekce jevů vyvolávajících

turbulentní proudění nebo tření
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Výhody prediktivní údržby
• Podstatně nižší náklady než preventivní

metody nebo odstávky
• Žádní přerušení výroby
• Nalezení více problémů než při tradičních 

postupech
• Možnost plánování oprav

• Ultrazvuk
• Termodiagnostika
• Vibrodiagnostika
• Laserové nastavování
• Analýza olejů
• Diagnostika motorů

Diagnostické prostředky

>38.5°

<22.8°

25.0

30.0

35.0
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Co je ultrazvuk?

Frekvence a vlnová délka

Vysokofrekvenční rozsah
od 20 kHz (17 mm) do 100 kHz (3,4 mm)

Nízkofrekvenční rozsah
od 20 Hz (17 m) do 20 kHz (17 mm)
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Pronikání zvuku

• Nízké frekvence 
pevnými tělesy
pronikají

• Vysoké frekvence
se od pevných těles 
odráží

Pronikání zvuku
• Nízké frekvence

– Rozkmitají povrch tělesa
– Procházejí velkými objekty

• Vysoké frekvence
– Krátká vlnoví délka
– Nízká energie
– Nepronikají pevnými objekty

MPEG 

Nadzvukový letoun F14
předvádí zvukovou vlnu
zviditelněnou vodním oblakem
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Nastavení frekvence

Doporučené frekvence

Šíření vzduchem: 

Úniky a elektrické výboje ……..……. 40 kHz

Šíření tělesy: 

Ložiska a mechanické díly ...........…. 30 kHz

Ventily a odvaděče kondenzátu ….... 25 kHz

Podzemní úniky a uzavřené skříně ... 20 kHz
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Způsoby kontroly

Co detekujeme ultrazvukem?
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3 základní aplikační skupiny

• Detekce úniků

• Mechanická kontrola

• Elektrické kontrola

Typické aplikace
PRESSURE/VACUUM LEAKS 
(TURBULENCE)
COMPRESSED AIR
OXYGEN
HYDROGEN ETC.
HEAT EXCHANGERS
BOILERS
CONDENSERS
TANKS
PIPES
VALVES
STEAM TRAPS

ELECTRIC EQUIPMENT
(Arcing/Tracking/Corona)
SWITCHGEAR
TRANSFORMERS (Part. Discharge)
INSULATORS
POTHEADS
JUNCTION BOXES
CIRCUIT BREAKERS

MECHANICAL INSPECTION
BEARINGS
LACK OF LUBRICATION/FAILURE
PUMPS
MOTORS
GEARS/GEAR BOXES
FANS
COMPRESSORS
CONVEYERS 
COAL FINENESS

AUTOMOTIVE
RAIL ROADS
MARINE
AVIATION
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Rušivý ultrazvuk
• Řada zdrojů

– Identifikace
– Eliminace
– Minimalizace
– Ignorace

Správné kontrolní techniky
• Použití vhodné frekvence
• Od přehledu k detailu
• Stínicí metody
• Ruční technika
• Volba správného modulu
• Omezení vzdálenosti
• Úhel snímání
• Naklápění
• Polohování
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Technika detekce úniků
Lokalizace úniků:

Metoda „Od přehledu k detailu“
anglicky „Gross to Fine”

Je nutné zahrnout:
Stínicí techniky
Potvrzovací metody

Odraz ultrazvuku

Odražený ultrazvuk dává falešné informace
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Porozumění přístroji

Vlastnosti Ultraprobe 10000

• Až 400 naměřených hodnot a zvukových 
záznamů lze uložit na paměťovou kartu

• Pro každou aplikaci vlastní popisy
na displeji přístroje

• Automatické a manuální funkční režimy
• Komunikace s externím počítačem



13

Ultraprobe 10000

Ultraprobe 10000

Hlavní nabídka Paměťový režim
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Detekce úniků

Detekce úniků
Důvody detekce úniků:

1. Ekonomické
2. Environmentální
3. Bezpečnostní
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Jak vzniká ultrazvuk?

Detekce úniků
• Možnost detekce pomocí

– Skenovacího modulu
– Kontaktního modulu
– Tónové metody

• Speciální příslušenství
– Long Range modul
– Close Focus modul
– Liquid Leak Amplifier 
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Vzduch NENÍ zdarma !!!!!
• Tlakový vzduch je nejdražší energie používaná ve 

výrobních technologiích

• Tlakový vzduch lze nejsnáze ušetřit

• Velký výrobní podnik utratí za elektrickou energii na 
výrobu tlakového vzduchu přes 1,4 mil. EUR za rok

• Prohlídkou bylo nalezeno celkem 3,561 úniků, 
kterými unikalo 6430 CFM, což představovalo ročně
480 tisíc EUR

Postup diagnostiky úniků

• Schéma potrubního systému
• Prohlídka potrubního 

systému
– Posouzení přístupu a 

vzdálenosti
– Identifikace vadných nebo 

nesprávně fungujících 
součástí systému

– Kontrola správného 
těsnění

– Kontrola všech spojů
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Program pro kontrolu Program pro kontrolu úúniknikůů
Analýza a protokolAnalýza a protokol

Tam, kde je obtížné vytvořit přetlak

Tzv. „umělý přetlak“

Zkoušení úniků nebo vniků

• Těsnost dveří

• Těsnost skříní

• Těsnost oken

• Těsnost chladniček

• Těsnost automobilů

Zkouška ultrazvukovým generátorem
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Ventily a odvaděče kondenzátu

Zkoušení ventilů a odvaděčů
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Ventily

• Uzavírací
• Regulační
• Obtokové
• Bezpečnostní

Control Valves

Turbulentní proudění

• Viskozita
• Rozdíl tlaků
• Uzavřený nebo otevřený

ventil
• Interference od hran

a překážek
• Pohyb média
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Zkouška uzavření ventilu

A=35 dB B=33 dB D=28 dB

A B C D

C=32 dB

Zkouška uzavření ventilu

Jednoduchá jako … ABCD …

• Kontaktní modul

• Frekvence 25 kHz

• Metoda ABCD
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Výsledná diagnóza

A
B

C

D

Odvaděče kondenzátu
Posouzení podle zvukové charakteristiky
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Odvaděče kondenzátu

Co je nutné při kontrole vědět a udělat
• Typ odvaděče kondenzátu
• Umístění výpustního otvoru
• Nastavit citlivost pro potlačení

zvuků v pozadíCompare Similar Traps
• Počkat na cyklus odvaděče

Odvaděč kondenzátu

• Správný

• Vadný

Spot 1 
311.0

Spot 2 
231.6

*>322.8°F

*<212.1°F

220.0
230.0
240.0
250.0
260.0
270.0
280.0
290.0
300.0
310.0
320.0



23

Výměníky

Ultrazvuková kontrola výměníků
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Ultrazvuková kontrola výměníků
• Přetlaková
• Podtlaková
• Tónová
• Kontaktní

Mechanické kontroly
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Mechanické kontroly

Kontrola ložisek

• Dobré
• Vadné
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Kontrola ložisek

• Velmi efektivní
pro nízkootáčková ložiska

• Dobré ložisko
• Vadné ložisko

Mechanické kontroly

Minimalizace proměnných vlivů

• Testování ve stejném bodě
• Testování ve stejném úhlu
• Testování při stejné frekvenci
• Testování při stejné citlivosti
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Akční úrovně
• 8 dB Nedostatek maziva
• 12 dB Mikroskopické vady
• 16 dB Viditelné vady
• 35 dB Katastrofa …

Mazání

• Použití Ultraprobe
pro kontrolu
mazání ložiska
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Kontrola elektrických zařízení

MalMaláá zmzměěna polohy mna polohy můžůže zpe způůsobit velkou zmsobit velkou změěnu v indikaci nu v indikaci dBdB !!!!!!

Výboj se vVýboj se vššak mak můžůže objevit kdykoliv !!!e objevit kdykoliv !!!

Amplituda ultrazvuku

BASELINE

MID SCALE

FULL SCALE

Amplituda není nejlepším 
ukazatelem závažnosti
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Elektrické zdroje ultrazvuku
• Podle ultrazvukového projevu

– Koróna
– Povrchové proudy
– Oblouk

• Podle elektrického zařízení
– Odpojovače
– Transformátory
– Relé

• Podle elektrického napětí
– NN, VN, VVN

Koróna

• Záběr pomocí
UV korónové kamery
DayCor Superb

• Rozvodna Čebín u Brna
• Koróna vzniká při napětí

nad 1000 V
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Zvuk koróny

Ustálený zvukový projev, výchozí úroveň je 0 dB

Povrchové proudy

26.8

24.4

*>28.4°F

*<23.0°F

23.0

24.0

25.0

26.0

27.0

28.0

Intenzita vzrůstá a přechází v oblouk
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Oblouk

>38.5°C

<22.8°C

25.0

30.0

35.0

Podmínky zkoušení

• Vždy BEZPEČNĚ !!!
• Rušivé ultrazvuky

– Použití stínicích technik
• Přístup k zařízení

– Bezpečnostní prostředky
• Vzdálenost

– Podle provozního napětí
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Ultrazvuk a termokamera

• Ultrazvuk odhalí špatný 
spoj, kde dlouhodobě
působila koróna

• Takovou vadu
termokamera
„nevidí“ !!!

• Může ji ale vidět
korónová UV kamera

VN transformátor je uzavřený
a tak je použití termokamery omezené

Ultrazvuk a termokamera
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Výsledkem může být katastrofa …

Ultrazvuk a termokamera

Kontrola citlivost
Ultraprobe
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Ventily, odvaděče kondenzátu, výměníky, motory, čerpadla …

Co vše lze kontrolovat ultrazvukem?

Na závěr
• Ultrazvuk je důležitá součást nástrojů pro 

úsporu energií
• Ultrazvukové přístroje mohou odhalit mnoho 

druhů úniků energií
• Ultrazvuk představuje snadno použitelný

a lehce přenosný nástroj pro aplikaci ve 
výrobním provozu

• Ultrazvuk se dobře doplňuje s ostatními 
kontrolními technikami

Poslechněte si mrknutí oka
nebo lusknutí prsty!
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Kontakt
• Adresa TSI System s.r.o.

Mariánské nám. 1
617 00 Brno

• Tel. +420 545 129 462
Fax +420 545 129 467

• E-mail info@tsisystem.cz

• WWW www.tsisystem.cz


