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Úvod do problematiky

Ultrazvuková kontrola svaru jakýchkoliv
tenkých plechů je vždy velkým problémem,
jelikož neexistují žádné normativní předpisy a
postupy, které by popisovaly přesný způsob
jak je kontrolovat. Jsou totiž určitá fyzikální
omezení, která brání spolehlivému odhalování
vnitřních vad, když obsluha neumí spolehlivě
interpretovat výsledky měření. V automobilovém
průmyslu se však nároky na laserové svarové
spoje zvyšují. Z tohoto důvodu jsme se
odhodlali poskytnout uživatelům řešení jak
použít způsob nedestruktivního testování
laserových svaru pomocí ultrazvuku.

Popis objektu

Na nosníku (obr.1), jehož profil je tvořen
ohýbaným plechem tloušťky asi 2mm jsou
dva podélné laserové sváry spojující
přeplátované uzavírající části profilu. Uživatel
požadoval zkoušení obou svaru po celé délce.
Předpoklad byl, že důraz při zkoušce má být
na přezkoušení kvality spojení vytvořeného
laserem na rozhraní mezi spodní a horní částí
plechu.

Obr. 1 Profil nosníku s laserovými sváry

Princip zkoušení spojů ultrazvukem

Kvalitu laserem vytvořeného spojení je možno
přezkoušet ultrazvukem průchodovou metodou v
uspořádaní podle obr.2
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Obr. 2 Principiální uspořádání při zkoušení
průchodovou metodou

Kvalita obou spojů se posuzuje podle amplitudy
signálu přecházejícího cestou vyznačenou na
obr.2 z vysílací do přijímací sondy. Při zhoršení
spojení mezi plechy nastane výrazný pokles
amplitudy přijatého signálu. (Obr. 3).



Akustická vazba
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Obr.3 Pokles amplitudy signálu při
nepřetaveném spoji.

Výběr měřících sond a detaily konfigurace

Při experimentálním zkoušení na dodaném
vzorku nosníku byly získány tyto poznatky:

 Vzhledem k malé tloušťce plechu a
malému průřezu svaru (jsou úzké), je třeba
použít co nejužší ultrazvukový svazek, aby
případná vada spoje přerušovala co největší
část svazku, a vyvolala co nevyšší pokles
amplitudy předcházejícího signálu. Jako
nejvhodnější se ukázaly sondy 6 mm /10MHz.

Vzhledem k faktu, že se zkouší frekvencí 10 MHz, je
třeba zabezpečit dokonalou nevysychající
akustickou vazbu.Tloušťka vazebního média by
měla být malá a rovnoměrná. Ultrazvukový gel není
vhodný. Kolísání akustické vazby z jakékoliv příčiny
se projeví poklesem amplitudy signálu, tedy stejně
jako vada svarového spojení (Toto je skutečnost,
které se při průchodové metodě nedá zbavit).
Nejlepší je vždy řešení akustické vazby s před
vstřikem vody.

Analýza vlivu polohy vad ve svaru na signál

Při uvedené konfiguraci se na amplitudě signálu
neprojeví všechny vady stejnou mírou. Průřez
laserovým svarem z hlediska zkoušení můžeme
zjednodušeně představit tak jak znázorňuje Obr. 4.

 Přenos ultrazvuku spoji a plechem byl
nejlepší při úhlu 60°. Určitou roli tady
zřejmě hraje částečná transformace na
podélnou vlnu. (Přechod ultrazvuku tak,
jak je znázorněn na uvedených obrázcích
je dost velkým zjednodušením reality.)

 Sondy by měly být umístěny co nejblíže ke
svarům, protože potřebujeme zkoušet tou
částí ultrazvukového svazku, která je
nejužší a kromě toho při větší vzdálenosti
přijímací sondy od sváru se zhoršuje
detekce krátkých vad následkem uzavírání
akustického stínu za vadou.

 Zkoušku je třeba udělat dvakrát při
každém rázu přepojit zapojení sond v
konektorech, t.j. vyměnit pozici přijímací a
vysílací sondy. Je třeba si uvědomit, že při
uvedené konfiguraci se zjistí především
vady v tom sváru, který je při přijímací
sondě (s výjimkou skutečně dlouhých vad,
delších jako je šířka svazku, úplně
přerušujících ultrazvukový svazek).

 Vzhledem k možným odchylkám v umístění
svaru na nosníku je třeba, aby byla
vzájemná vzdálenost sond libovolně
nastavitelná.
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Obr. 4 Zjednodušený průřez laserovým svárem

Jako je vidět z obrázku, na přechod ultrazvuku
mají vliv překážky - vady, resp. nenatavené oblasti
na rozhraní B mezi plechy a na plochách A a C.
Vady na plochách D a E nemají na signál prakticky
žádný vliv.
V praxi se dost často vyskytují vady nedostatečného
natavení v polohách D,C (obr.5) na okraji sváru, t.j.
v přechodu do základního materiálu.
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Záznamy výsledků

Obr.7 Záznam bezchybného místa při zkoušení
průchodovou metodou.

Obr. 5 Vady na okraji laserového sváru.

Tento druh vad, pokud by nebyly zjistitelné už
při vizuálníprohlídce svaru, je možno zjistit
odrazovou metodou. Vždy však pokud se
nacházejí na plochách D a C, ale ne na ploše
E. Při odrazové metodě (obr.6) dostaneme
koncové echo od fyzické hrany plechu (K) a v
případě vad na okraji sváru (D resp. C) ještě
před koncovým echem další menší echo.
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Obr.8 Záznam místa s dlouhou vadou .
(Odbroušený 10 mm úsek horního sváru)
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Obr.6 Zkoušení laserového sváru odrazovou
metodou.Nahoře svár bez vad, dole s vadami v

zónách D a C

Výsledky zkoušek na dodaném vzorku

Kalibrační měrka

Do vzorku byly vyhotoveny dvě kalibrační vady.
První byl vývrt  1 mm přímo přes svár,
druhou odbroušení horního sváru v úseku asi
12mm. První vada napodobuje krátkou
bodovou vadu spojení, druhá delší nespojený
úsek.

Obr.9 Záznam místa s krátkou vadou. (Vývrt 
1 mm.)

Obr. 10 Úsek sváru P (obr.13) bez podstatných vad
v okrajových zónách . Vpravo B-scan , vlevo A-scan v

místě kurzoru. Po cele délce úseku je viditelné jen
koncové echo od ukončení plechu.



Obr. 11 Úsek sváru L s vadami v okrajových
zónách. Vpravo B-scan, vlevo A-scan z místa
vyznačeného kurzorem. Toto místo odpovídá

defektu 1 na obr. 12. Typický je výskyt menšího
echa před koncovým echem.

Obr. 12. Reálné vady sváru L

Obr. 13a Záznam bezchybného místa na sváru P

Obr. 13 Záznam vadných míst 1, 2 na sváru L při
zkoušení Epochem 4 a sondami 6 mm 10MHz 60°.

Závěr

Ultrazvukem a především jeho průchodovou
metodou se dají zjistit vadné úseky uvedených
laserových svaru delší než průměr měniče sondy (t.j.
min. 6 mm) Pravděpodobnost zjištění bodových vad,
jak je vidět na echogramu vývrtu  1 mm ( obr. 9),
bude podstatně menší, protože se projeví jen
malým (asi 2 - 3dB) poklesem signálu, což může
být při přechodové metodě neodlišitelné od
kolísání akustické vazby.
Je jasné, že některé vady v okrajové zóně sváru
mohou být zjistitelné i pouhým okem. V tomto
případě potom zajím zákazníka, jestli má smysl
prosazovat u ně i utrazvukovou metodu na
odhalení vad.
Z hlediska velkého objemu svarů a kontroly jejich
kvality je to však důležité, protože výrobní proces
ne vždy umožňuje individuální vizuální kontrolu
sváru.


