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VÝROBCE JE PODLE EVROPSKÝCH ZÁKONŮ 
POVINEN DODÁVAT NA EVROPSKÝ TRH 
POUZE BEZPEČNÉ VÝROBKY 
 

 
 
 

www.atg.cz - zavadilt@atg.cz 



CO JE NDT 
 
 
 
 

Použití neinvazivních fyzikálních metod a dalších dílčích technik za účelem 
hodnocení integrity základních materiálu, meziproduktů  a nebo finálních 
produktů, nebo kvantitativnímu hodnocení jeho materiálových vlastností  
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CO JE NDT 
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Co je NDT 
 Non-Destructive Testing = nedestruktivní zkoušení 
 Zkoušení materiálu bez jeho trvalého poškození 

 
Využití v praxi 
 Kontrola dodržení výrobních procesů 
 Kontrola kvality finálních výrobků 
 Kontrola za provozu (maintenance) 
 Možnost kontroly 100% VŠECH součástí 

 
 
 
 
 
 



NDT V ŽIVOTNÍM CYKLU PRŮMYSLOVÉHO ZAŘÍZENÍ 


  

Kontrola vstupního 
materiálu a polotovarů 

Mezioperační kontrola 
výrobního procesu 

Kontrola finálního 
produktu / součásti 

Kontrola při montáži a 
výstavbě 

Kontrola během provozu 
a plánovaných odstávek 

Určování zbytkové 
životnosti zařízení 
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METODY NDT 
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VT – vizuální metoda PT – kapilární metoda MT – magnetická 
prášková metoda 

RT – metoda prozařování 

UT – ultrazvuková 
metoda 

ET – metoda vířivých 
proudů 

LT – metoda zkoušení 
netěsností 

IRT (TT) – termografická 
metoda 
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NDT A KVALIFIKACE 
 V dnešní době je provozováno mnoho průmyslových zařízení, u kterých 

jsou vzhledem k jejich nebezpečnosti provozu vysoké nároky na 
zabezpečení i průmyslovou kontrolu stavu 

 NDT je konečným procesem výroby a  procesem průběžné kontroly 
průmyslových výrobků a zařízení, zvyšující jejich bezpečnost v provozu 

 V NDT jsou kladeny vysoké nároky na kvalifikaci, které mají zajistit 
odbornou způsobilost NDT personálu, který následně kontrolu provádí 
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DŮSLEDKY NEDOSTATEČNÉ NDT KONTROLY 
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DŮSLEDKY NEDOSTATEČNÉ NDT KONTROLY 
 Neodhalený defekt v disku turbíny  

motoru vedl v roce 1989 k havárii  
letu United Airlines 232 v Iowě 

 Z celkového počtu 296 lidí na  
palubě přežilo 185 (111 zemřelo) 

Defekt byl způsoben neodhalenou  
metalurgickou nehomogenitou,  
která vedla ke vzniku únavové 
trhliny 
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DŮSLEDKY NEDOSTATEČNÉ NDT KONTROLY 
 Koroze a vznik trhlin a další degradační  

mechanismy snižují životnost mostních 
konstrukcí 

 Většina částí mostních konstrukcí musí 
být kontrolována každé dva roky 

 Provádí se především vizuální kontrola, 
dále UT, PT a další 
 

Zborcení mostu Silver Bridge v Ohiu roce 1967 stálo 47 životů a oprava vyšla 
na 175 000 000 USD (cca 5 600 000 000 USD na současné peníze) 
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DŮSLEDKY NEDOSTATEČNÉ NDT KONTROLY 
 Havárie německého rychlovlaku ICE 787 z  

roku 1998 ve východním Sasku je nejhorší 
vlakovou tragédií se 101 mrtvými a 100 
zraněnými 
 

 Železniční soukolí se standardně  
kontrolují metodou MT 
 

Únavová trhlina v jednom z kol způsobila  
vykolejení vlaku, který čelně narazil do  
blízkého mostu, který se zhroutil 
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PŘEDSTAVENÍ FIRMY ATG 
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Základní informace 
 Soukromá firma 
 Inženýrská firma 

 
Produkt 
 Kompletní řešení pro NDT 

 
Hlavní oblasti zájmu 
 Evropa (ČR, Slovensko, Polsko, Německo, Španělsko, Francie) 
 Rusky mluvící země 
 Oblast Blízkého východu 
 Jihovýchodní Asie 
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ZAMĚŘENÍ FIRMY ATG 
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VÝROBA A 
ZAŘÍZENÍ 

KVALIFIKACE A 
CERTIFIKACE 

ZKOUŠENÍ A 
INSPEKCE 

SLUŽBY VNĚJŠÍ 
AGENTURY 
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HLAVNÍ PRŮMYSLOVÉ SEKTORY 
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LETECTVÍ AUTOMOBILOVÝ 
PRŮMYSL 

PETROCHEMICKÝ 
PRŮMYSL 

ŽELEZNIČNÍ 
LODNÍ  

ENERGETICKÝ 
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VÝZKUM A VÝVOJ V NDT 
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 Prototypová výroba zařízení pro kontrolu průmyslových výrobků 
o Optimalizace strojů pro hromadnou kontrolu 
o Kontrola kompozitů ultrazvukovou metodou 

 Nové moderní techniky a jejich rozvoj 
o Digitální radiografie 
o Phased Array 
o TOFD 

 Nové speciální aplikace pro  zkoušení leteckém a petrochemickém 
průmyslu 
o Zbytková životnost zařízení 

 Strukturní integrita součástí v petrochemickém průmyslu 
o Aplikace pro SUJB a ČEZ 

 



KONTAKTY 
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 Ing. Tomáš ZAVADIL, MBA, IWE 
 NDT Level III – MT, PT, UT, VT 
 zavadilt@atg.cz 
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