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SYSTEM STRUMIENIOWY (SQUIRTER): DS-200s 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1 Kompleksowe rozwiązania systemu DS200S – wizualizacja systemów 
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System DS-200s SQUIRTER (technika strumieniowa lub dyszowa) 

System DS-200s został opracowany we współpracy z wiodącymi producentami struktur 

kompozytowych i spełnia najwyższe wymagania jakościowe. Opracowany system badania techniką 

strumieniową squirter wychodzi naprzeciw potrzebom najbardziej wymagającego rynku lotniczego 

oraz innych gałęzi przemysłu. 

System DS-200s łączy w sobie kilka zaawansowanych rozwiązań technicznych tworząc tym samym 

innowacyjne narzędzie do badania struktur kompozytowych: 

1. Manipulator wieloosiowy 

System oparty jest na podwójnym manipulatorze działających współosiowo względem siebie głowic. 

Wieloosiowość systemu umożliwia skanowanie 100% objętości badanych elementów nawet 

w przypadku bardzo skomplikowanych kształtów. Odpowiednie pozycjonowanie względem siebie 

głowic skanujących ma kluczowy wpływ na ciągłość badania i jakość otrzymywanych wyników. 

Manipulatory działają w kierunkach głównych XYZ podążając za kształtem badanego elementu oraz 

utrzymują między głowicami określoną odległość dobraną do parametrów użytych głowic (skupienie 

wiązki – tzw. fokus). Na końcach ramion zamontowane są manipulatory, które dostosowują kierunek 

ustawienia dysz względem siebie. Konstrukcja bramowa daje możliwość badania największych 

elementów kompozytowych. Zastosowanie precyzyjnych serwomotorów, opartych na napędach typu 

kardan, gwarantuje najwyższą dokładność pozycjonowania nawet przy dużych zakresach manipulacji 

w każdej osi. 

 

2. Czujniki ultradźwiękowe z zintegrowanymi dyszami 

Specjalnie projektowane układy czujnik-dysza dobierane są odpowiednio do potrzeb badania. System 

dysz musi zapewniać ciągłe sprzężenie pomiędzy czujnikiem a badaną powierzchnią, co wiąże się 

z określoną średnicą i kształtem strumienia wody. Czujniki pracujące na częstotliwościach do 25MHz 

mogą pracować w różnych trybach: 

 P-P (ang. T-T) Przepuszczania: 

Główna technika badania oparta jest na tzw. przepuszczaniu wiązki z jednej głowicy do drugiej  

po drodze skanując powierzchnię badanego laminatu (tzw. technika cienia), głowica odbiorcza 

przechwytuje sygnał, który wysyłany jest przez głowicę nadawczą. Otrzymując impuls wejścia  

do laminatu i wyjścia możemy określić grubość oraz ocenić strukturę wewnątrz laminatu. 

 P-E Technika puls - echo: 

Każda z głowic może realizować badanie wykorzystując technikę odbicia od dna laminatu wówczas 

badanie pozwala na precyzyjne określenie głębokości, na której zalega wada. 

Sprzężenie obu technik pozwala na przeprowadzanie badania w sposób w pełni kompleksowy. Dla 

zwiększenia wydajności systemu możliwe jest zastosowanie wielu głowic pracujących równolegle.  

 

3. Oprogramowanie do sterowania procesem badania oraz oceny wyników 

Oprogramowanie systemu DS-200s umożliwia załadowanie geometrii badanej części w standardowych 

formatach CAD/CAM. Na tej podstawie system wyznacza ścieżki przejścia manipulatorów w celu 



 

przebadania elementu. Definiowanie trybów pracy czujników, procedury badania oraz sposobu 

raportowania jest proste i intuicyjne i nie wymaga obsługi przez wysoce specjalizowany personel. Sam 

proces badania jest w pełni zautomatyzowany i nadzorowany przez system sterowania. 

Otrzymany w wyniku badania obraz C-scan przedstawia strukturę kompozytu ze wskazaniem miejsca 

występowania wtrąceń, delaminacji, porów oraz braku kleju z określeniem głębokości. Pozwala to 

przypisać wadę odpowiedniej warstwie.  Zobrazowanie w postaci gradientu kolorystycznego umożliwia 

łatwą ocenę i interpretację wyników badania. 

 

 

 

Rys 2. Schemat rozmieszczenia elementów systemu strumieniowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3 Zobrazowanie C-SCAN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys 4. Głowice strumieniowe – profilowanie strumienia 

 

 

 

 

 

OŚ 
Ruch 

obwodowy 
Zakres 

prędkości 
Rozdzielczoś

ć 
Powtarzalno

ść 
Dokładność Backlasch Min. ruch 

Ua 190 0.1-20 0.01 ≤ 0.02 0.03 ≤ 0.02 0.02 

Ub 190 0.1-20 0.01 ≤ 0.02 0.03 ≤ 0.02 0.02 

Va 120 0.1-20 0.01 ≤ 0.02 0.03 ≤ 0.02 0.02 

Vb 120 0.1-20 0.01 ≤ 0.02 0.03 ≤ 0.02 0.02 

jednostki mm mm/sec mm mm 
+/- 

mm/2000m
m 

+/- mm mm 

X 2500   0.1 – 500 1 0.025 ≤ 0.05 0.15 ≤ 0.05 0.05 

Ya 1500 - 5000 0.1 – 500 0.025 ≤ 0.05 0.15 ≤ 0.05 0.05 

Yb 1500 - 5000 0.1 – 500 0.025 ≤ 0.05 0.15 ≤ 0.05 0.05 

Za 1500 - 2800 0.1 – 150 0.025 ≤ 0.05 0.15 ≤ 0.05 0.05 

Zb 1500 - 2800 0.1 – 150 0.025 ≤ 0.05 0.15 ≤ 0.05 0.05 
1 Opcjonalnie 750 mm/sek 



 

Opis techniczny:  

 

System DS200s firmy ScanMaster daje ogromne możliwości w diagnozowaniu elementów na bazie 

kompozytów. Zakres możliwości systemu wybiega daleko poza ramy konwencjonalnej techniki 

ultradźwiękowej wykorzystując sprzężenie różnych technik UT. 

 

 

    

 

Seria DS-200S Wieloosiowy system ultradźwiękowy squirter został zaprojektowany i opracowany do szybkiej  
i niezawodnej kontroli elementów kompozytowych jak również pozostałych o złożonej geometrii 

Robot skanujący Wytrzymała konstrukcja bramowa z dwoma niezależnymi ramionami manipulatorów działającymi  
w ciasnych granicach tolerancji dla dokładności, powtarzalności względem dużych rozmiarów 

Technika badania Kontrola odbywa się poprzez strumień wody (squirter) realizujący badanie UT z wykorzystaniem techniki 
echa typu: puls – echo (P-E) lub techniki przepuszczania (P-P), Opcjonalnie system pozwala na jednoczesne 
skanowanie z wykorzystaniem obu technik jednocześnie (P-E oraz P-P) 

Manipulator Wysoko precyzyjne serwomotory DC oparte na napędach kardanowych (oś U, V) sprzężone bezpośrednio 
z silnikami napędowymi o niskim współczynniku luzów własnych 

Squirter (strumień) Szeroki zakres doboru wielkości dysz ze względu na średnicę i kształt samego strumienia 

System wielokanałowy Możliwość doboru kilku par dysz w celu zwiększenia prędkości skanowania 

Przetworniki 
ultradźwiękowe 

Przetworniki typu zanurzeniowego o zakresie częstotliwości od 0.5 – 25MHz ze standardowymi 
wtyczkami UHF 

Defektoskop 
ultradźwiękowy 

Defektoskop przemysłowy USC-100 z 1 do 8 kanałów aktywnych. Defektoskop jest zamontowany w szafie 
sterującej posiada dodatkowe urządzenia wzmacniające sygnał – typu RPP3. Opcjonalnie Wzmacniacze 
logarytmiczne LAM4 z 75 decybelowym zapasem dynamiki wzmocnienia 

Główny pulpit 
sterowniczy operatora 

Pulpit sterowniczy może posiadać monitor o dowolnym rozmiarze. Dodatkowo obsługa jest realizowana 
z pozycji ekranu dotykowego lub poprzez klawiaturę oraz myszkę 

Kontrola ruchu Sterowanie serwomotorami dla każdej osi ze sprzężeniem zwrotnym enkodera, dodatkowe układy 
tłumienia szumów RF. Kontroler ruchu mieści się w kabinie chroniącej przed środowiskiem zewnętrznym 

Centrala sterująca 
ScanMaster 

Pełna wirtualna kontrola systemu z pozycji panelu sterującego ScanMaster 

Programowanie 
systemu 

Oprogramowanie Teach-in pozwala na zaprogramowanie badania włącznie z wielosegmentowym 
generowaniem skanów. Wszystkie ustawienia parametrów ultradźwiękowych można skonfigurować 
niezależnie dla każdego segmentu skanowania. Geometria elementu może być importowana bezpośrednio 
z programów graficznych typu CAD czy CATIA 

Oprogramowanie do 
przetwarzania obrazu 

Oprogramowanie do przetwarzania obrazu B oraz C-scan – wielkość szczytowa amplitudy do 132K oraz TOF 
oparta na progach oceny A-scan – przechwytywanie sygnału do 80Mbitów/ sek. 

Analiza i przetwarzanie 
danych 

Oprogramowanie (Analysis Tool Kit) do przetwarzania oraz analizy danych C-scan. Program zawiera 
bibliotekę narzędzi do przetwarzania obrazu, projekcji obrazu oraz pomiaru wielkości, głębokości wad. 
Zaawansowana system automatycznej oceny wad w tym również programy do identyfikacji oraz 
archiwizacji i prowadzenia statystyk. 

Dokumentacja badań System posiada standardowe narzędzia dokumentacji badań które obejmuje: sprawozdanie z badań, 
adnotacje operatora oraz przechowywanie danych A-scan w celu późniejszej analizy lub weryfikacji badań. 
Archiwizacja wyników badań. 

Mobilne stanowisko 
operatora 

Opcjonalnie dodatkowe stanowisko mobilne wraz z pilotem sterującym i pulpitem sterowania 
manipulatorem. 

Kontrola dostępu do 
systemu 

Pięć poziomów autoryzowanego dostępu 

Akcesoria systemu 
skanowania 

Opcjonalnie system mocowania do badań elementów rur cienkościennych oraz kompozytowych oraz 
platforma obrotowa do badań elementów obrotowych wraz z uchwytami montażowymi 

Zdalne przetwarzanie 
danych 

Opcjonalnie przetwarzanie oraz analiza wyników badań może być przeprowadzona zdalnie za pomocą sieci 
LAN 


