
Szuper ötlet az ultrahangos vizsgálatokhoz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ultrahangos vizsgálat 
 

Az ultrahangos fázisvezérelt (PA) és futásidő-szóródásos (TOFD) roncsolás-mentes anyagvizsgálati (NDT) technológiák 
az aktuális ultrahangos ipari hibakeresési eljárások két fő fejlődési irányát képviselik. A SUPOR ultrahangos hibakereső 
készülékek a SIUI állandó fejlődés és innováció iránti igényét tükrözik a fázisvezérelt (PA) és futásidő-szóródásos 
(TOFD) technológiák tekintetében. A berendezések kiválóan egyesítik magukban az ultrahangos hibakeresés, a 
számítástechnika, az elektronika, a szerszám tervezés és a fémmegmunkálás több modern megoldását is. 

 
Fázisvezérelt technológia 

 
A PAUT fázisvezérelt ultrahangos vizsgálatról 
A fázisvezérelt technológia külön-külön is vezérelhető, önálló 
rezgőkből felépülő szondák használatán alapszik. A 
fázisvezérelt szondák rezgőinek elektronikus eltolásával az 
ultrahang nyaláb irányítható és fókuszálható. 

 
A fázisvezérelt ultrahangos vizsgálat előnyei 
●különösen nagyfokú vizsgálati érzékenység 
●hatékony gyorsvizsgálat 
●kiemelkedő vizsgálati teljesítmény 
●hibák pontos helymeghatározása 
●vizsgálati eredmény vizuális megjelenítése 

 
 
 

TOFD 
technológia 

Jeladó szonda Vevő szonda 
 

Felületi hullám 

 
A TOFD technológiáról 
TOFD (futásidő-szóródás): A hullám-amplitúdó helyett, az 
ultrahang hullámok elhajlásán alapuló ultrahangos 
vizsgálati módszer. Az alap modell adó-vevő szondákkal 
működik. 

 
 
Munkadarab 

  Felső vég 
 

 Alsó vég 

Alsó hullám 

 

A TOFD előnyei 
●hibák méretének pontos meghatározása 
●az érzékelés független a hibák típusától és irányától 
●gyors vizsgálat 
●hibakimutatás magas valószínűséggel 

 
 
 
*Megfelel az EN 12668-1 vizsgálati szabványnak 



A folyamatosan a tökéletességre törekvő SIUI bemutatja a fázisvezérelt 
és TOFD ultrahangos hibakereső berendezéseit 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOFD & UT 
vizsgálattal 

PA & TOFD &UT 
vizsgálattal 

PA & UT  
vizsgálattal 

 
 
 
Moduláris kialakítású és hatékony funkciókkal rendelkező ultrahangos hibakeresők új generációja a SIUI-tól. A SUPOR-
ban megtestesülnek azok a nemes hagyományok, amely mellett a SIUI is kitart: az innovatív technológia forradalmi 
eljárásokkal, kompakt és könnyű kivitellel, hatékony funkciókkal, valamint könnyű kezelhetőséggel párosul. 

 

Kivételes tulajdonságok 
●csoportos vizsgálat: Ugyanahhoz a fázisvezérelt ultrahangos 

szondához hat önálló hangnyalábcsoportot is be lehet állítani 
különböző vizsgálatoknál. 

●a megoldás egyszerre két fázisvezérelt szonda együttes 
működését támogatja csoportosítási funkcióval. 

●moduláris kivitel: Fázisvezérelt modul (16/32 csatorna), 
fázisvezérelt + TOFD modul, többcsatornás TOFD vagy 
hagyományos ultrahangos modul... 

●egyidejű vizsgálat fázisvezérelt és TOFD készülékkel 
●TKY szoftver (opcionális) 
●sebesség, érzékenység, eltolás, TCG (mélységkiegyenlítés) 

kalibrálása 
●hegesztési varrat szimuláció 
●vizsgálat beállítási varázsló 
●valós idejű A/B/C/D vizsgálati kép 
●800x600 pixel felbontású, 8,4" LCD érintő képernyő 
 
 

*Az adott funkciók a végső megrendeléstől függnek. 
 



Moduláris kialakítás 
 
 
 

A SUPOR egyszerre több különböző ultrahangos képalkotó modullal is működtethető: 

16:64 csatornás fázisvezérelt és 2 csatornás hagyományos UT modul + opcionális 1 v. 2 
csatornás TOFD funkció; kétcsatornás hagyományos UT 32:128 fázisvezérelt modul + opcionális 
1 v. 2 csatornás TOFD funkció; 2/4/6 csatornás TOFD modulok hagyományos UT funkciókkal... 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rendszer modul PA modul Hatcsatornás TOFD 
modul 

 
 

Riasztás kimeneti csatlakozó a riasztás 
jelkimenete számára 

 
Két tengelyes útjeladó csatlakozó a 
szkenner számára 
 
Ethernet csatlakozó a hálózati adatok 
továbbításához  
USB csatlakozó USB eszközök vagy tárak 
csatlakoztatásához  
VGA csatlakozó VGA monitor vagy 
projektor csatlakoztatásához 

 
 
 

A fázisvezérelt modul 
tulajdonságai 
●16/32 csatorna választható 
●Bipólusú szögletes hullám adó, állítható továbbítási 
feszültség és impulzus szélesség 
●Folyamatos dinamikus fókusz fogadás 

●Osztott képernyős megjelenítési módok 
●Adatelemzés: kép kapu dinamikus újraalkotása 

 
 
 
 
 
 

TOFD modul tulajdonságai 

●Több csatornás TOFD funkció választhatóan 2/4/6 
csatornával 

●0,5MHz~20MHz sávszélesség 
●Negatív szögletes hullámú továbbítási impulzus, 

állítható továbbítási feszültség és impulzus szélesség 
●Adatelemzés: Felületi / felület alatti hullám kiegyenlítése, 
●Felületi / felület alatti hullám szűrése, kontraszt korrekció, 
●Erősítési korrekció, hiba mélységének és hosszúságának 

mérése 



Vizsgálat több csoportban 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B+C vizsgálati képek két csoportban 
 
 
 
 

B+D vizsgálati képek két csoportban 
 

Ugyanazzal a fázisvezérelt szondával egyszerre több rezgővel és 
több szögben is végezhető vizsgálat – ezáltal befogható a 
hegesztési varrat teljes területe a vizsgálati hatékonyság növelése 
érdekében. 
SUPOR használata esetén, ugyanahhoz a fázisvezérelt szondához 
akár hat hangnyalábcsoport is beállítható a különböző vizsgálatokhoz. 

 
Ha például egy hegesztési varrat két oldalát 
egyszerre szeretné vizsgálni, akkor két 
fázis-vezérelt szondához egyidejűleg is 
alkalmazhatja a csoportosítási funkciót – 
ezáltal is növelve a vizsgálat hatékonyságát 
és sebességét. 

SUPOR külső csatlakozóval 
 

Hegesztési varrat szimuláció 
 

A hegesztési varrat szimulációval modellezhető, hogy a 
fázisvezérelt ultrahang hogyan terjed V, Y vagy X típusú 
lapos panel hegesztési varratában. A felhasználók így 
ellenőrizhetik a nyaláb-fedés státuszát, és ennek 
megfelelően véglegesíthetik a vizsgálati folyamat 
beállításait. 
A funkció segítségével véglegesítheti a vizsgálati folyamat 
menetét adott munkadarabok vizsgálatához; elvégezheti a 
nyaláb-fedés szimulációját és beállíthatja a fázisvezérelt 
képalkotási paramétereket is. A funkció könnyebbséget 
jelent a felhasználó számára a hibajelzések pozíciójának 
meghatározásához és elemzéséhez, valamint hogy 
meggyőződjön arról, hogy a vizsgálati darabok 
megfelelnek-e a hegesztési szabványoknak. 

 
Hegesztesi varrat fedes szimulacio   

  
 
 

Nyaláb-fedés szimuláció varázsló 



Vizsgálati beállítás varázsló 
 
 

 
Sebesség kalibráció 

 
 

●Intelligens varázsló, amely követhetően végigvezeti a felhasználókat a 
képalkotási beállításokon; segítségével javítható továbbá a vizsgálat 
sebessége. 

●A kalibráció varázsló segítségével beállíthatóak a fázisvezérelt modul kulcs 
teljesítmény paraméterei, így a sebesség, az eltolás, az érzékenység és a 
mélységkiegyenlítés is. 

●A menün keresztül lépésről lépésre végigvezetve a felhasználók könnyedén 
elvégezhetnek minden kalibrációs műveletsort. 

 
Érzékenység kalibráció Eltolás kalibráció TCG kalibráció 

 
 
 
 

Kezelés 
 

 
Munkadarab kezelése Szonda kezelése Előtéték kezelés 

 
Útjeladó kezelése Tárhely kezelése 

 
●Könnyen kezelhető felület, amellyel egyszerűbbé válik a munkadarab, a szonda, az előtéték, az útjeladó és a tárhely 

kezelése. 
●A munkadarab kezelési felülete megjeleníti a munkadarab alakjának szimulációját, és tájékoztatásképpen listázza a 

vonatkozó paramétereket is. 
●A felhasználó beállíthatja a szonda és az előtéték paramétereit a szonda és az előtéték kezelőfelületén keresztül. 
●A varázsló lépéseit követve a felhasználó gyorsan elvégezheti a kódoló egyszerűbb műveleteit, a kalibrációt és a 

vizsgálatot. 
●A tárhely kezelőfelületén könnyedén kezelhetőek a paraméterek, képkivágások és különböző adatok, a vizsgálat 

hatékonyságának szolgálatában. 



SuporUp számítógépes szoftver 
 

A SuporUp egy PC-re telepíthető szoftver, amely az alábbi funkciókat látja el: 
●Adatfájl ellenőrzése: a fázisvezérelt vagy TOFD modulok által generált, és a SUPOR-ról átmásolt fájlok ellenőrzésére. 
●Adatelemzések felmérése: a fázisvezérelt vagy TOFD modulok által generált fájlok felmérésére és elemzésére. 
●Mérési jelentések létrehozása: a fázisvezérelt vagy TOFD modulok által generált fájlok mérési eredményeinek és 

fájlinformációinak importjához egy külön fájlba, vizsgálati jelentés készítéséhez. 

 
Párhuzamos B-scan vizsgálati képek  

 
Párhuzamos A+B Scan vizsgálati képek 

Megjelenítési mód 
A SuporUp segítségével többféle megjelenítési mód közül is választhat; a felhasználók rugalmasan válthatnak a 
kijelző különböző megjelenítési módjai között egy vizsgálat vagy elemzés során. A vizsgálati terület méretének vagy 
helyének megváltoztatásával a szoftver automatikusan újra generálja a C/D scan vizsgálati képeket. 

 
 
 
Kezelés 

Fázisvezérelt mérés 
 
 

TOFD fájl mérés 

A fázisvezérelt modul fájljaihoz a SuporUp a következő lehetőségeket biztosítja: 
●Szélesség, mélység és téglalap területének mérése a fázisvezérelt B/C/D képen. 
●A mélység, a hangúttávolság, a függőleges és vízszintes távolság mérése az A-scan vizsgálati kép visszavert jelén. 
A TOFD modul fájljaihoz a SuporUp a következő lehetőségeket biztosítja: 
●Hosszúságmérés, hullámkiegyenlítés, szűrés, helyreállítás, lokális ráközelítés, mesterséges hangréses fókuszálás 
(SAFT), kontraszt beállítása és feldolgozás utáni erősítés a TOFD képen. 

  
Jelentéskészítés 
A begyűjtött visszhangok, görbék, illetve különböző paraméterek 
veszteségmentesen tárolhatóak a SuporUp rendszerben, megkönnyítve 
a jelentések szerkesztését és az adatok kezelését. 
Egyedi jelentések készítéséhez továbbíthat képkivágásokat és részletes 
információkat Microsoft Wordbe is. Itt hozzáadható céges logó és a 
vizsgálatra jellemző összes egyedi információ is a fájlokhoz, beleértve 
minden olyan vizsgálati beállítást, amely egy teljes körű jelentés 
elkészítéséhez szükséges lehet.



TKY szoftver (opcionális) 
 
 
 
 
 
 
 
 

T-K-Y hegesztési varratok 
 

Bevezetés a TKY szoftver használatába 

A különösen erős tartás, a könnyű súly és az egyszerű felépítés előnyeivel rendelkező T-K-Y hegesztési varratok 
különösen népszerűnek számítanak az építőiparban és tengeri olajfúró tornyok műszaki megoldásainál. Fő teherhordó 
szerkezetekként tengeri olajfúró tornyokban a T-K-Y hegesztési varratok nem csak saját súlyukat kell, hogy elbírják, de 
olyan szélsőséges terhelési körülményeknek is ellen kell állniuk, mint az erős szél, a hullámzás vagy a felszerelések 
rezgései. Ebből következőleg, a hegesztési varratok biztonsága és megbízhatósága alapvetően határozza meg a tengeri 
olajfúró tornyok szerkezetét, illetve az olaj- és gázkitermelés biztonságát. 

A T-K-Y hegesztési varratok hagyományos ultrahangos vizsgálatának az 
alábbi problémákkal kell szembenézniük: bonyolult vizsgálati műveletek, 
hibák nehéz megközelíthetősége, erős terhelés, alacsony érzékelési 
hatékonyság, stb. 
A problémák megoldásához, a SIUI informatikai támogatással egészítette ki a 
fázisvezérelt technológiát, és egy egyedülálló TKY szoftvert dolgozott ki, amely 
tökéletesen alkalmazható kritikus T-K-Y hegesztési varratok fázisvezérelt 
ultrahangos vizsgálatához. 

 
A TKY szoftver kezelőfelülete 

 

Munkadarab beállítás Szimulációs felület Szken interfész  
TKY szoftver alkalmazása a gyakorlatban 

 
 
 

Y-alakú hegesztési varrat 
metszete egy nagy csőben 

Mintadarab, különböző átmérőjű 
KHF-ekkel a hegesztési varrat 

irányában 
Gyakorlati alkalmazás tengeri 

olajfúró tornyokon 
 
 



Tipikus alkalmazási példák 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A SUPOR készüléket arra tervezték, hogy a legkülönbözőbb vizsgálati helyzetekben is javítsa a 
termelékenységi mutatókat. Alkalmas a hibák helyének és méretének meghatározására, és széles körűen 
alkalmazható számos hibaérzékelési igény kielégítésére; segítségével vizsgálhatóak hegesztési varratok 
síneken, szelepek, nyomástartó tartályok vagy akár rozsdamentes acél és PE csövek is. 

 
Korrózió vizsgálat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●Lineáris vizsgálati kép egy gravírozott SIUI 
logóval ellátott lapos panelen. 

 
Rézrúd vizsgálata 

●Korrózió vizsgálat olajfúró fúrószárán 
(vastagság: 9–10 mm, átmérő: 79 mm) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●Rézcső C-scan vizsgálati képe két 1φ rövid 
keresztbe fúrt lyukkal (mélység: 0,5 mm) 

●Barázdált rézcső C-scan vizsgálati képe 

Hegesztési varrat vizsgálat TOFD vizsgálat 
  



Specifikáció
k  

 
 

 

 
Műszaki specifikáció 32:128 csatornás 
PA + 2-csatornás TOFD készülékhez 

 Hagyományos UT Fázisvezérelt készülék 
Rendszer 
Csatornák száma 2 32 
Szonda csatlakozó LEMO 00 Tyco 
Szonda csatlakozók száma 4 db 1 db 
Rezgők max. száma 4 128 
Pulzátor 
Pulzátor Tüskés, négyzetes Bipoláris négyszög 
PRF 100 Hz～2000 Hz 100 Hz～8000 Hz 
Impulzusfeszültség 50 V～500 V, min. 

lépték: 1 V 
2 V～110 V, min. lépték: 2 
V 

Impulzus energia —— 4 szint 
Impulzus szélesség 10ns～600ns 2~10MHz 
Csillapítás 4 szint —— 
Pulzátor eltolás —— 0 µs～20 µs, felbontás 2 

ns 
Pulzátor fókuszálás —— Egy pontra fókuszálható 
Fogadó 
Erősítés 0 dB～110 dB, 

lépték: 0,5/2/6/12 
0～80 dB, lépték: 
0,5/2/6/12 

Sávszélesség 0,5 MHz～20 MHz 0,5 MHz～15 MHz 
A/D mintavételi sűrűség 200 MHz 100 MHz 
Helyesbítés Pozitív, negatív, 

teljes, RF 
Teljes hullám 

Fogadó eltolás —— 0 µs～20 µs, felbontás 2 
ns 

Fogadó fókuszálás —— 200 MHz hardver valós 
idejű, dinamikus fókusz, 
maximális tartomány: 1008 
fókuszálás/vizsgált sor 

Szűrő 16 szint Automatikus igazítás az 
átviteli impulzus 
szélességének 
függvényében 

Selejt 0%～80% —— 
Szkennelés 
Szkennelés típusa A / TOFD A/S/L/C/D 
Kép varázsló Van Van 
Kioldó üzemmód Idő-alapú / kódoló Idő-alapú / kódoló 
Vizsgálati kép hosszúság Max. 2 m Max. 5 m 
Vizsgált sorok száma —— Max. 512 sor 
Szkennelési szögtartomány —— –89°～+89° 
Kalibráció 
Tartomány 0 mm～15 000 mm 0 mm～1000 mm 
Anyagsebesség 500 m/s～15000 

m/s 
500 m/s～15000 m/s 

Kijelző eltolás 0 mm～10000 mm 0 mm～1000 mm 

 

 

 

Általános műszaki specifikáció 
Kijelző 8,4'' TFT LCD, 800×600 pixeles felbontás, 60 Hz képernyő 

frissítési gyakoriság, érintő képernyő 
Méretek (Sz x Ma x Mé) 310 mm x 220 mm x 150 mm 
Súly 6 kg, akkumulátorral együtt 
Akkumulátor Smart sorozatú lítium akkumulátor, 2 db 
Akkumulátor kapacitás 7,5 Ah/db, több mint 4 órás üzemidő 
Külső áramforrás 
adapterhez 

AC 100 V ～ 240 V  50 Hz/60 Hz 

Adapter kimeneti feszültség 15 V DC 
Teljesítmény 70 VA 
Adattár 2 GB belső memória 
Bemenetek / kimenetek 
USB csatlakozó 2 db 
Ethernet csatlakozó 1 db 
Video kimenet VGA csatlakozó 
Kódoló csatlakozó 1 db 
Riasztó csatlakozó 1 db 
WIFI 1 db 
Vizsgálatok környezeti paraméterei 
Működési hőmérséklet 0 °C～40 °C 
Tárolási hőmérséklet –20 °C～60 °C 

 Hagyományos UT Fázisvezérelt készülék 
Kalibráció 
Szonda eltolás 0 µs～19,99 µs —— 
Automatikus kalibráció Sebesség, szonda, 

eltolás, szög 
Sebesség, eltolás, 
érzékenység, 
mélységkiegyenlítés 

Kapu 
Vizsgálati pont választás Csúcs / Szárny / J 

szárny 
Csúcs / Szárny / J szárny 

Mérés Dupla kapuk: a 
visszhang amplitúdó, 
a hang pályája, a 
vízszintes távolság, a 
függőleges távolság, 
valamint a kapuk 
közötti távolság 
mérésére. 

Tripla kapuk: a visszhang 
amplitúdó, a hang pályája, 
a vízszintes távolság és a 
függőleges távolság 
mérésére. 
Két mérésjelölő:  
Segítségével megmérhető 
a vízszintes és függőleges 
pozíció valamint a kurzorok 
közötti távolság a képen. 

Kapu kezdete Teljes tartomány 
Kapu szélesség Teljes tartomány 
Kapu magasság 10～90% 
Mérés 
Görbe funkció DAC/AVG(DGS) TCG 
Segéd funkciók A-scan kép visszhang 

kimerevítés, 
kalibráció, szögmérés, 
paraméter kimenet, 
AWS, USB tárhely, 
görbefelszín 
korrekció. 

—— 

Riasztás jelzés hangjelzés hangjelzés 
Kijelző mérési érték 8 pozíciót adhatnak meg a felhasználók 
Adatelemzés LW/BW kiegyenlítés, 

LW/BW eltávolítás, 
hiba mélységének és 
hosszának mérése, 
kontraszt igazítás, 
erősítés igazítása. 

Kép kapu dinamikus 
újraalkotása 

Vizsgálati jelölőszámok 
Idő-alapú linearitás ≤0,5% —— 
Függőleges linearitás ≤3% —— 
Gyengítési pontosság 12 dB ±1 dB —— 
Dinamikus tartomány ≥36 dB —— 



Specifikáció
k 

Műszaki specifikáció 6-csatornás TOFD v  agy hagyományos UT készülékhez 
 

Képalkotási mód Hagyományos ÚT 
Rendszer 
Csatorna 6 
Szonda csatlakozó típusa LEMO 00 
Szonda csatlakozók száma 12 db 
Rezgők max. száma 12 
Pulzátor 
Pulzátor Tüskés, négyzetes 
PRF 100 Hz～2000 Hz 
Impulzusfeszültség 50 V～500 V, min. lépték: 50 V 
Impulzus szélesség 10 ns～600 ns 
Csillapítás 4 szint 
Fogadó 
Erősítés 0 dB～110 dB, lépték: 0,5/2/6/12 
Sávszélesség 0,5 MHz～25 MHz 
A/D mintavételi sűrűség 200 MHz 
Helyesbítés Pozitív, negatív, teljes, RF 
Szűrő 16 szint áll rendelkezésre 
Selejt 0%～80% 
Szkennelés 
Szkennelés típusa A/TOFD 
Kép varázsló Van 
Kioldó üzemmód Időalapú / kódoló 
Vizsgálati kép hosszúság Max. 2 m 
Kalibráció 
Tartomány 12 mm～15000 mm 
Anyagsebesség 1000 m/s～10000 m/s 
Kijelző eltolás –10 mm～10000 mm 
Szonda eltolás 0 µs～200 µs 
Automatikus kalibráció Sebesség, szonda eltolás 
Manuális kalibráció Sebesség, Szonda eltolás 
Kapu 
Vizsgálati pont választás Csúcs / szárny / J szárny 
Mérés Kettős kapuk: a visszhang amplitúdó, a hang pályája, a vízszintes távolság, a függőleges távolság, valamint a 

kapuk közötti távolság mérésére. 
Kapu kezdete Teljes tartomány 
Kapu szélesség Teljes tartomány 
Kapu magasság 10～90% 
Mérés 
Görbe funkció DAC 
Segéd funkciók A-scan kép visszhang kimerevítés, kalibráció, szögmérés, csúcs memória, paraméter kimenet, AWS D1.1/D1.5, 

USB tárhely, görbefelszín korrekció. 
Riasztás jelzés Jelzés és riasztó hang 
Kijelző mérési érték 8 pozíciót adhatnak meg a felhasználók. 
Adatelemzés LW/BW kiegyenlítés, LW/BW eltávolítás, hiba mélységének és hosszának mérése, kontraszt igazítás, erősítés 

igazítása. 
Vizsgálati jelzőszámok 
Idő-alapú linearitás ≤0,5% 
Függőleges linearitás ≤3% 
Gyengítési pontosság 12 dB ±1 dB 
Dinamikus tartomány ≥36 dB 

 
 
 

Szoftver 
SuporUp számítógépes szoftver 
Alap verzió és bővített verzió is rendelkezésre áll. 
Alap verzió funkciói: Fázisvezérelt vagy TOFD méréshez, elemzéshez és jelentéskészítéshez. 
TKY szoftver (opcionális) 
PAUT-hoz vagy kritikus T-K-Y hegesztési varratokhoz 
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