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Anotace 

Tato práce se zabývá problematikou měření tloušťky průmyslových materiálů. 

Popisuje jednotlivé metody měření, jejich principy a technologie. Jsou v ní popsány 

výhody a nevýhody nedestruktivních a destruktivních metod s konkrétním využitím 

jednotlivých metod. Zabývá se ultrazvukovými snímači, kde popisuje princip 

ultrazvukové detekce i její oblast a jsou v ní uvedeny některé příklady aplikací. Závěr 

práce je věnován experimentálnímu měření a jeho následnému vyhodnocení. 
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This work deals with the measurement of the thickness of industrial materials. 

It describes the different measurement methods, their principles and technologies. It 

describes the advantages and disadvantages of non-destructive and destructive 

methods of concrete using various methods. It deals with ultrasonic sensors, which 

describes the principle of ultrasonic detection and its region and at work are some 

examples of applications. The conclusion is devoted to experimental measurements 

and their subsequent evaluation. 
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1. Úvod 

 

Měření tloušťky materiálů má v dnešní době stále rostoucí uplatnění v oblasti 

průmyslového odvětví, ať už při výrobě nejrůznějších výrobků nebo kontrole tloušťky 

stěn materiálů, potrubí a jiných konstrukcí, které se mohou opotřebením či jiným 

poškozením ztenčovat. Způsob zjišťování tloušťky pomocí destruktivních metod, 

vyžadující přístup k oběma stranám měřeného materiálu, není vždy pro průmyslový 

podnik zcela výhodným a to jak z ekonomického tak časového hlediska. Většinou 

touto metodou dochází k poškození materiálů. A proto v současné době májí stále 

větší uplatnění nedestruktivní metody. Nevyžadující přístup k oběma stranám 

měřeného materiálu.  

Cílem této bakalářské práce je seznámení s tématem měření tloušťky 

průmyslových materiálů. Vypracovat přehled principů měření tloušťky průmyslových 

materiálů a popsat technologií jednotlivých metod měření.  

V práci popsána nedestruktivní ultrazvuková metoda pro měření tloušťky 

materiálů, která je v dnešní době nejrozšířenější, nicméně představeny budou i jiné 

metody pro měření tloušťek. Další kapitola bude věnována ultrazvukovým snímačům, 

které jsou nedílnou součásti všech ultrazvukových tloušťkoměrů. 

V praktické části této práce bude představen ultrazvukový tloušťkoměr 

SONOWALL 50 a předmětem této části bude provést laboratorní a provozní měření. 

Cílem je vyhodnotit výsledky měření na nejrůznějších materiálech a také porovnat 

tuto metodu s destruktivní metodou a to manuální. Výsledky poslouží k analýze či je 

přístroj vhodný pro konkrétní zvolenou aplikaci.  
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2. Obecná technologie tloušťkoměrů a principy měření  

 

V této kapitole jsou popsány principy metod měření průmyslových materiálů a 

to jak kovových tak i nekovových. Podle konkrétního využití či jakým způsobem bude 

měření odvíjeno, můžeme metody měření rozdělit na dvě základní skupiny. 

- nedestruktivní 

- destruktivní 

Nedestruktivní metody nevyžadují poškození materiálu. A podle jejich rozdílných 

fyzikálních principů se dělí na tyto metody:  

- ultrazvuková metoda 

- metoda vířivých proudů 

Destruktivní metodou dochází k trvalému poškození materiálu. To je také jedním 

z důvodů, proč není tato metoda tím nejvhodnějším řešením. Do destruktivních 

metod patří: 

- manuální metoda 

V práci je shrnuto, především na jakých principech metody pracují, jejich výhody a 

nevýhody či jejich využití v průmyslu. Každá z těchto metod má svou unikátní 

technologii. 
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2.1. Nedestruktivní metody 

 

Tato kapitola popisuje nedestruktivní metody měření průmyslových materiálů, 

které jsou využívány hlavně proto, jelikož u nich není vyžadován přístup k oběma 

stranám měřeného materiálu.  Touto metodou můžeme měřit tloušťky vrstev 

usazenin či koroze potrubí, nádrží či jiných průmyslových konstrukcí.  

Dlouhodobým provozem a trvalým působením různých agresivních látek a 

postupem koroze se stěny tlakových nádrží, potrubí a popř. i jiných různých 

konstrukcí ztenčují, což může vést až k jejich havárii a velkým ekonomickým ztrátám. 

Stejně tak jsou ekonomicky nákladné v podstatě zbytečné předčasné výměny 

„neopotřebovaných„ částí. 

Je vhodné také kontrolovat stav potrubí nebo nádrží, ve kterých se ukládají 

usazeniny, neboť „zarůstáním„ potrubí se zmenšuje jeho skutečná světlost a výrazně 

se zhoršují provozní podmínky. V optimálním případě postačuje vyměnit jen tu část 

potrubí, kde nánosy usazenin překročily kritickou mez. 

Nejen v uvedených situacích je nanejvýš vhodné zjistit aktuální stav objektu, aniž by 

bylo nutné potrubí, nádrž nebo konstrukci z důvodu měření rozříznout, a tím ji 

znehodnotit. V takových případech, jichž je většina, přicházejí ke slovu nedestruktivní 

metody měření. Jejich velmi zajímavou a pro průmyslové provozy vhodnou 

alternativou jsou ultrazvukové snímače (viz kapitola 3).  

Nedestruktivní měření tloušťky stěny či vrstvy usazenin ultrazvukovými 

snímači nabízí možnosti dříve v oblasti provozu technologických zařízení dříve 

netušené a výraznou měrou se podílí na snižování provozních nákladů. [2] 

 

2.1.1. Ultrazvuková metoda 

 

Měření tloušťky ultrazvukem je v současné době jednoznačně nejvyužívanější 

nedestruktivní metoda k měření tloušťky materiálů.  

Ultrazvukovými tloušťkoměry jsme schopni změřit různé materiály (např. kovové i 

nekovové) s různou rozlišovací schopností (přesností).  

Ultrazvuk v ultrazvukových tloušťkoměrech je definován mechanickým 

kmitáním hmotného prostředí podobně jako slyšitelný zvuk.  Frekvence ultrazvuku je 

na rozdíl od slyšitelného zvuku mimo oblast slyšitelnosti. Je třeba zmínit i fakt, že 

ultrazvuk se do materiálu nevysílá trvale, ale v krátkých impulsech. Tento způsob 



5 
 

měření je založen na následujícím principu: ultrazvukový impuls je vysílán ze sondy, 

která je přiložena na povrch měřeného materiálu, a mezi nimi je ještě přidán vazební 

gel, který umožňuje lepší přechod vlnění. Následně materiálem prochází a po 

dosažení jeho zadní stěny se odrazí zpět. Měřící zařízení tedy měří čas cesty 

ultrazvukového impulsu do materiálu a zpět a na základě tohoto měření vypočítá 

tloušťku daného materiálu. Zjednodušeně se dá říci, že tloušťkoměr jsou přesné 

stopky, které měří čas mezi výstupním a vstupním impulsem. Pokud tedy známe čas 

a jednu z veličin tloušťka/rychlost, dokážeme dle známého vzorce dopočítat zbylou 

veličinu. Pozor na dobu průchodu – je dvojnásobná (tam a zpět). [3,11] 

 

Obrázek 1 - Princip ultrazvukových senzorů [3] 
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Tabulka 1 - Rychlost šíření ultrazvuku v materiálu  

Materiál Rychlost šíření podélných vln v m/s 

Litina 3500-5800 

Měď 4660-4700 

Mosaz 3830-4400 

Nikl Cca 5630 

Ocel feritická 5850-5920 

Ocel austenitická 5200-5800 

Stříbro Cca 3600 

Keramika 3000-6500 

Led Cca 3980 

Pryž tvrdá Cca 2300 

Plexisklo 2650-2730 

Polystyrén Cca 2350 

Polyamid 1800-2600 

Teflon Cca 1350 

Sklo okenní Cca 5700 

Sklo křemenné Cca 5570 

 

Jestliže bude hodnota rychlosti šíření vln, nastavená u přístroje odpovídat rychlosti 

šíření vln ve zkoušeném materiálu, pak budou chyby měření sníženy na minimum. [3] 
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Ultrazvukové tloušťkoměry můžeme rozdělit i s hlediska jednotlivých funkcí, 

kterými jsou vybaveny.  

 

Měření přes nátěr Echo – Echo 

Funkce Echo – Echo, která umožňuje měření přes nátěr, není součástí všech 

tloušťkoměrů. V praxi to znamená, že pokud není tloušťkoměr vybaven touto funkcí a 

měříme přes nátěr, výsledné měření bude chybné, jelikož nemůžeme vědět jak tlustý 

nátěr je a jaká je jeho rychlost šíření ultrazvuku v něm. V tomto případě se chyba 

měření může pohybovat i v řádech milimetrů. Jestliže, je přístroj vybaven funkcí Echo 

– Echo, znamená to, že ignoruje tloušťku nátěru a měří jen čistý materiál pod barvou.   

 

Tloušťkoměry s funkcí B-scan 

Touto funkcí jsou obohaceny již o něco složitější tloušťkoměry, které mají 

grafický displej. B-scan pracuje na principu, přejíždění sondy přes povrch materiálu, 

kdy se nám na displeji graficky zobrazuje protilehlá strana (histogram tloušťek).  

 

Precizní ultrazvukové tloušťkoměry 

Nejpřesnější tloušťkoměry, které nám současný trh nabízí. Měření dosahuje 

přesnosti až na tisíciny milimetry. V těchto přístrojích se nachází jednoměničové 

sondy, které jsou schopné měřit i velmi tenké materiály. [3] 

  

Existují i speciální tloušťkoměry, které jsou konstruovány tak, aby odolaly v prostředí 

s nebezpečím výbuchu. 

V dnešní době jsou přístroje řízeny mikroprocesory, mající vlastní paměť tzn. 

Datalogger což je zařízení pro sběr a ukládání informaci, v našem případě pro 

ukládání naměřených hodnot, s možností přímého vytištění. Kapacitně lze na něho 

uložit až 100 000 naměřených hodnot.  

Mezi výhody ultrazvukových tloušťkoměrů patří, že se jedná o nedestruktivní 

metodu, která nevyžaduje přístup k oběma stranám zkoušeného materiálu. 

Nevyžaduje laboratorní podmínky a naměřené hodnoty dosahují přesnosti 0,1 mm a 

menší. Naopak k nevýhodám patří nutnost velmi dobrého kontaktu přístroje 

s materiálem. Přístroj vyžaduje kalibraci pro každý konkrétní materiál a také 

vyškolenou odbornou obsluhu. 
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Tato metoda se běžně využívá pro měření trupů lodí, potrubí, nádrží a 

součástí zařízení nebo strojů. 

 

2.1.2. Metoda vířivých proudů 

 

Pomocí metody vířivých proudů můžeme zjistit tloušťku elektricky vodivých 

materiálů. Jedná se však ve větší míře pouze jen o tenké materiály.  

 

 

Obrázek 2 - Princip metody vířivých proudů [1] 
 

Měřící sonda je tvořena jedním vinutím bez jádra, které je napájeno střídavým 

proudem o vysoké frekvenci. Kolem cívky se vygeneruje elektromagnetické pole.  

Důležitým faktorem a také nezbytným z hlediska pro měření tloušťky je, že pokud se 

nachází v blízkosti sondy elektrický vodivý materiál jako je například hliník, zinek či 

měď, elektromagnetické pole sondy vytvoří proud uvnitř materiálu. Ten označujeme 

jako vířivé proudy, ve kterých vzniká jejich vlastní magnetické pole působící opačným 

směrem vůči primárnímu magnetickému poli cívky (obr. 2). Tato změna je měřitelná a 

je vyhodnocena jako vzdálenost sondy od elektricky vodivého materiálu. Výsledné 

pole se vypočítá vektorovým součtem těchto polí a je menší než původní. [1]  

Výhodou měření metody vířivých proudů je přímé odhalení povrchových i 

podpovrchových vad, jako jsou například koroze či jiná poškození způsobující 

ztenčování materiálu. Je citlivé na malé trhliny a další defekty. Mezi nevýhody patří 

nutnost zaškolení a značná zručnost obsluhy přístroje, kdy tyto atributy jsou daleko 

rozsáhlejší než u ostatních technik. Mohou být vyšetřovány pouze vodivé materiály a 

konečná úprava povrchu a „hrbolatost“ můžou překážet měření. Sonda musí mít 

dostatečný přístup k měřenému povrchu. 

Využití v leteckém průmyslu pro měření na leteckých oplechování nebo 

například u měření na stěnách trubek využitých ve výměnících tepla. 
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2.2. Destruktivní metody měření 

 

Destruktivní metody jsou metody, kdy dochází k trvalému poškození 

měřeného materiálu. Jsou využívány ať už pro vysokou přesnost měření v daném 

oboru nebo pro nemožnost použití jiných nedestruktivních metod.  

Do destruktivních metod patří například manuální metoda. 

 

2.2.1. Manuální Metoda  

 

Tuto metodu můžeme označit za nejjednodušší způsob měření tloušťky 

materiálů a taktéž nejuniversálnější pro měření nejrůznějších materiálů.  

Všechny důležité části přístroje se většinou skládají z nerezové oceli 

nebo  hliníku. V přístroji se nachází zabudovaný mechanický analogový, popřípadě 

digitální úchylkoměr. V případě digitálního úchylkoměru je přístroj obohacen o LCD 

display, a je přesnější než analogový. Další nedílnou součásti tloušťkoměrů jsou 

různé měřící doteky. Ty se mohou lišit tvarem, rozměrem a taky přizpůsobením 

konkrétní úloze. Ty nejzákladnější jsou uvedeny na obr. 3. Například dotek s kuličkou 

použijeme na měření plechů a tvrdších materiálů kdežto radius je vhodný na 

sklolaminát apod.  

 

Obrázek 3 - Měřicí doteky [5] 
 

Tloušťkoměry s číselníkovým úchylkoměrem jsou většinou s nadzvedávací 

páčkou a jejich princip je jednoduchý. V číselníkovém úchylkoměru je pružina (aby se 

doteky vždy vrátili k sobě) a pomocí nazdvedávací páčky se zvedá vřeteno. Když 
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jsou plochy u sebe, tak se číselníkový úchylkoměr vynuluje a poté se může měřit 

tloušťka libovolného materiálu, kde je důležitá přítlačná síla. Stejně tak fungují i 

tloušťkoměry s digitálním úchylkoměrem.  

Mezi výhody této metody patří velmi jednoduché ovládání tloušťkoměrů, k 

nevýhodám pak, že se jedná o desktruktivní metodu, kdy je materiál poškozen či 

úplně zničen. A také nutnost přístupu k oběma stranám měřeného materiálu. 

Využití ve všech průmyslových odvětví.  

 

Obrázek 4 - Tloušťkoměr s digitálním úchylkoměrem [5]  
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3. Ultrazvukové snímače 

 

Ultrazvukové snímače neboli také ultrazvukové senzory jsou zařízení, které se 

v průmyslových aplikacích vyznačují spolehlivostí a vynikající univerzalitou.  Význam 

ultrazvukových snímačů pro obor měřicí techniky stále roste. Díky jejich vlastnostem 

je lze použít nejen ke klasickému měření např. polohy hladiny v nádržích, detekci 

objektů, ale i k řešení relativně speciálních úloh. Jednou z nich je měření tloušťky 

stěny s milimetrovou přesností, popř. vrstvy usazenin v potrubí a nádržích, jelikož 

tato metoda měření funguje spolehlivě téměř ve všech podmínkách.  

V současnosti neexistuje žádná jiná metoda měření, která by mohla být 

úspěšně použita v tak širokém rozsahu a v takovém množství různých aplikací. 

Zařízení jsou extrémně robustní, což je činí vhodnými i pro nejnáročnější podmínky. 

Plochy senzoru se vibracemi samy čistí – a to není jediný důvod, proč je senzor 

imunní vůči nečistotám. Fyzikální princip – šíření zvuku – pracuje, až na pár výjimek, 

v prakticky jakémkoliv prostředí. [7] 

 

Obrázek 5 - Ultrazvukové snímače [7] 
 

Na metodu měření, kterou používají ultrazvukové senzory, se v minulosti 

přihlíželo jako na příliš složitou technologii a tyto snímače byly využitelné prakticky 

jen ve výjimečných situacích a to ve zvláště náročných aplikacích. Tato doba je ale 

už nenávratně pryč. Ultrazvukové senzory se za tuto dobu osvědčily a prokázali 

především svou spolehlivost a trvanlivost prakticky ve všech průmyslových  

odvětví. [7]  

Můžeme se s nimi setkat v běžném životě, kdy jsou široce používány 

v automobilovém průmyslu pro parkování pomocí technologie jako snímač pro 

parkovacího asistenta. Své uplatnění mají i v lékařském průmyslu, kde se využívají 

pro vytvoření snímku, anebo dynamického obrazu různých vnitřních částí těla. 
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Používají se na povrchu těla, nebo se vkládají do tělesných otvorů. Mezi nejznámější 

patří ultrazvukové vyšetření plodu v matčině těle nebo ultrazvukové vyšetření srdce.  

 

3.1. Princip ultrazvukové detekce 

 

Ultrazvukový snímač cyklicky vysílá vysokofrekvenční impuls, který se šíří 

prostorem rychlostí zvuku. Pokud narazí na nějaký předmět, odrazí se od něj a vrací 

se zpět k snímači jako ozvěna. Z časového intervalu mezi vstupním a výstupním 

impulsem odvodí snímač vzdálenost k předmětu.  

Vzhledem k tomu, že ultrazvukové snímače měří vzdálenost na principu 

časové odezvy na vyslaný zvukový impuls při konstantní rychlosti šíření zvuku a ne 

pomocí měření intenzity, mají vynikající schopnost potlačení pozadí.  

Téměř všechny materiály, které odrážejí zvuk, lze detekovat bez ohledu na 

jejich barvu. Lze je tedy použít bez problému na průhledné materiály a tenké fólie. 

Tyto snímače umožňují měřit vzdálenosti od 30 mm do 10 m s přesností 1 mm. 

Některé snímače mají rozlišení až 0,18 mm. Měří stejně dobře v čistém ovzduší jako 

i v barevné mlze a jejich spolehlivé funkci nebrání ani tenké nánosy na membráně 

snímače. [8] 

 

3.2. Oblast detekce ultrazvukových snímačů 

 

Důležitým prvkem při výběru snímače je jeho dosah, který je spojený 

s trojrozměrným šířením signálu. Ten vyhodnocuje, do jaké vzdálenosti může 

ultrazvukový snímač změřit běžné odrazové předměty s dostatečnou rezervou 

spolehlivé funkce.  

U předmětů s dobrou odrazivostí, je možno snímač použít až k jeho mezní 

hodnotě dosahu. Na obr. 5 je znázorněno schéma popisující oblast detekce, kdy 

uvnitř červeného pásma je snímačem detekován předmět s normální odrazivostí 

(trubka o průměru 10 až 27 mm). Tato hodnota určuje typický pracovní dosah 

snímačů. Modrým pásmem se rozumí dosah, do kterého lze rozpoznat ještě předmět 

s dobrou odrazivostí (deska 500x500 mm) za předpokladu, že je plošně optimálně 

umístěn vzhledem k snímači. Mimo modře vyznačené zóny není snímač schopen 

vyhodnotit přítomnost předmětu.  
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Oblast detekce je tedy zóna stanovena individuálně pro každý senzor a 

informuje o rozsahu jeho optimálního výkonu. V případě detekce dobře odrazivých 

materiálů tak může pracovat na maximální rozsah. [6] 

 

Obrázek 6 - Oblast detekce ultrazvukových snímačů [6] 
 

3.3. Útlum zvuku 

 

Útlum zvuku závisí na teplotě, tlaku a vlhkosti. S rostoucí teplotou a vlhkostí 

se zvyšuje útlum a klesá, jestliže klesají také i tyto faktory. Pokud při měření 

dosahuje teplota a vlhkost vzduchu vysokých hodnot je vhodné zvolit snímač 

s větším rozsahem, protože se tyto podmínky zhoršují. Bylo experimentálně 

prokázáno, že senzor při teplotách pod 0°C zvýší svůj dosah téměř dvojnásobně. 

Nárůst atmosférického tlaku snižuje útlum. Šíření zvuku ve vakuu je nemožné. [6] 

 

3.4. Příklady aplikací 

 

Standardní režim - snímač přiblížení 

 

K aktivaci výstupu dochází, přiblíží-li se předmět k snímači na vzdálenost 

menší než nastavenou. Detekční vzdálenost je svázána s nastavitelnou hysterezí. 

Detekce není závislá na barvě předmětu, pozadí předmětu je zcela potlačeno. [6] 
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Standardní režim je využíván, pro svou spolehlivost například u aplikací jako 

je počítání objektů na průmyslových pásech.  

 

Obrázek 7 - Standardní režim - snímač přiblížení [6] 
 

Režim okénkového komparátoru  

 

Je-li předmět uvnitř okna, definovaného dvěma mezními hodnotami, aktivuje 

výstup. Tímto způsobem lze například kontrolovat správnou velikost lahví v krabicích. 

Příliš vysoké nebo příliš nízké láhve budou vyloučeny. [6] 

 

Obrázek 8 - Režim okénkového komparátoru [6] 
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Reflexní režim 

 

Snímač pracuje v režimu okénkového komparátoru tak, aby odrazová plocha 

(např. plech) byla uvnitř okna. Jakmile nějaký předmět plně zakryje odrazovou 

plochu, výstup snímače se aktivuje. Přitom není důležité, zda předmět zvuk plně 

absorbuje nebo naopak odráží. Tento režim je využíván především u obtížně 

snímatelných materiálů jako např. pěnových hmot. [6] 

 

Obrázek 9 - Reflexní režim [6] 
 

Režim s potlačeným popředím  

 

Potlačení rušivých ozvěn pocházejících z hran ležících mezi snímačem a 

předmětem. Takto lze například potlačit ozvěnu ze zúženého hrdla při plnění lahví a 

měření maxima hladiny. [6] 
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Obrázek 10 - Režim s potlačeným popředím [6] 
 

Snímače s analogovým výstupem 

 

Ultrazvukové snímače s analogovým výstupem mají výstupní signál buď 

napěťový (0 – 10 V) nebo proudový (4 – 20 mA). Typ výstupního signálu je určen 

hodnotou zatěžovacího odporu. Pro Rz ≥ 10 kΩ je výstup napěťový, pro Rz ≤ 500 Ω 

je výstup proudový. Hodnota výstupního signálu může být nepřímo úměrná nebo 

přímo úměrná vzdálenosti. Snímače jsou využívány například pro spojité měření 

výšky hladiny. [6] 

 

Obrázek 11 - Ultrazvukový snímač s analogovým výstupem [6] 
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Ultrazvukové snímače s digitálním výstupem 

 

Výsledky měření jsou přenášeny na externí zařízení v podobě bitů. Snímače 

používají komunikaci IO-link. Pomocí systému IO-Link lze dynamicky měnit 

parametry připojených snímačů nebo využívat jednotné diagnostické nástroje. 

Snímače jsou zpětně kompatibilní se staršími snímači a lze je používat ve 

standardním spínaném režimu, který je výchozím režimem po zapnutí senzorů. Poté, 

co přijde budící signál z řídicího systému, se senzor přepne do režimu IO-Link 

komunikace. V režimu IO-Link je měřená vzdálenost cyklicky posílána řídícímu 

systému a získává tak náhradu analogového signálu. Při výměně snímače se 

nastavení automaticky nahraje z řídicího systému, čímž se snižuje doba prodlevy na 

minimum. [6] 

 

Obrázek 12 - Ultrazvukový snímač s digitálním výstupem [6] 
 

Ultrazvukové snímače dvojitých listů (DBK) 

 

Snímače pracují v režimu vysílač - přijímač, detekující dva nebo více náhodně 

slepených listů. Ultrazvukový vysílač vysílá zvukový signál k listu. Tento list se 

rozvibruje a generuje tak slabý zvukový signál, který je přijatý ultrazvukovým 

přijímačem. Pokud je na sobě listů více, signál je zeslaben na nedetekovatelnou 

úroveň. Systém vysílač - přijímač skenuje papír, fólie, lepenky a tenké plechy. 

Výstupní signály odpovídají detekci zdvojených a chybějících listů. [6] 
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Obrázek 13 - Ultrazvukový snímač dvojitých listů [6] 
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4. Praktické měření 

 

V této kapitole popisuji experimentální měření tloušťky průmyslových materiálů 

ultrazvukovou metodou a manuální metodou, která sloužila pro kontrolu ultrazvukové 

metody. Měření probíhalo na nejrůznějších materiálech například na hliníku, železu, 

oceli a dalších, které dosahovali nejrůznějších tvarů. Ultrazvukové měření probíhalo 

na přístroji SONOWALL 50 od společnosti SONOTEC, s. r. o., za přítomnosti 

vazebního gelu. A byla prováděna sondou „sw 5-21“. Manuální měření pomocí 

posuvného měřítka.  

 

Obrázek 14 - Posuvné měřítko 
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Obrázek 15 - SONOWALL 50 [9] 
 

SONOWALL 50 

Aplikace měření tloušťky stěny materiálu 

Princip signál – echo   

 

Obecné parametry 

Měřicí rozsah (v oceli) 0,6…400 mm  

Nastavitelný rozsah rychlosti zvuku 1.000 – 10.000 m/s 

Frekvence měřicí sondy 2 MHz, 5 MHz 

Materiály vhodné k měření všechny kovy, plasty, sklo 

Přesnost měření 0,1 mm 

Rozlišení 0,01 mm 

Paměť naměřených hodnot 10.000 vzorků 

 

Mechanické parametry 

Rozměry 128 x 80 x 28 mm 

Materiál pouzdra Hliník 

Hmotnost 260 g 

Průměr sondy 13 mm 

Pracovní teplota -10…+50°C 

Skladovací teplota -20…+70°C 

 

 

Přístroj SONOWALL 50 pracuje na následujícím principu. Vysílá ultrazvukový 

pulz (konkrétně 5 MHz) a spustí měření času, po přijetí echa se zastaví měření času 
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a pomocí základního vzorce v = S/t, kde S = 2d, se vypočte tloušťka stěny d; rychlost 

zvuku v materiálu je zadaná, buď výběrem z tabulky (tab. 1) nebo přímo nastavenou 

hodnotou. 

Přístroj může naopak sloužit i pro zjištění rychlosti šíření zvuku v daném 

materiálu, pokud známe přesnou tloušťku stěny.  

Je vybaven univerzální sondou s širokým měřícím rozsahem a napájen dvěma 

alkalickými bateriemi AA. Cena kompletní sady SONOWALL 50 a sondy SW5-21 pro 

měření, dodávána v kufříku je 27 990,00 Kč bez DPH. 

 

4.1. Laboratorní měření 

 

Cílem laboratorního měření bylo ověřit spolehlivost měření ultrazvukovou 

metodou a zároveň jí porovnat s výsledky manuální metody. První měření bylo 

provedeno na hliníku a to konkrétně na třech tloušťkou a tvarem rozdílných výrobků, 

trubky, destičky a rohové destičky. Nejdříve bylo provedeno manuální měření pomocí 

posuvného měřítka, následně ultrazvukové, kdy po vhodně zvolené rychlosti šíření 

ultrazvuku v materiálu a jemně nanesené vrstvy vazebního gelu, který byl umístěn 

mezi sondu a měřený materiál, pro lepší šířitelnost vlnění v materiálu, se na displeji 

zobrazil výsledek měření.  Naměřené hodnoty obou metod dosahovaly stejných 

výsledků.  
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Obrázek 16 – Výrobky z hliníku 
 

Krychle, jejíž stěny byly vyrobeny ze železa, byla dalším měřeným 

předmětem. Z počátku byl problém s lehce zrezivělým a nerovnoměrným povrchem 

z důvodu nedostačujícího signálu. Nicméně, bylo nalezeno dostatečně hladké místo 

a při další nanesené vrstvě vazebního gelu se zobrazil výsledek měření. Naměřená 

hodnota dosahovala stejného výsledku jako hodnota manuální metody.  
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Obrázek 17 - Železná krychle 

 

Jako poslední kovový zkoušený materiál byla měď. Povrch materiálu byl 

rovný. Výsledné hodnoty se opět shodovaly.   

 

Obrázek 18 - Měď 
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Dále bylo provedeno měření na nekovovém materiálu, konkrétně na plexisklu, 

kdy rychlost šíření ultrazvuku v tomto materiálu byla daleko nižší než u zmiňovaných 

kovových materiálů. Výsledné hodnoty jak manuální tak ultrazvukové metody byly 

shodné.  

 

Obrázek 19 - Plexisklo 

 

Tabulka 2 - Naměřené hodnoty zkoušených materiálů 

Materiál Tvar Man. metoda (mm) UZ metoda (mm) 

Hliník Trubka 2,1 2,1 

Hliník Destička 4,9 4,9 

Hliník Destička – roh 4,9 4,9 

Železo Krychle 1,25 1,25 

Měď Puk 31,25 31,25 

Ocel Trubka 0,3 0,28 

Plexisklo Obdélník 0,61 0,61 

 

V další části měření byla ověřována účinnost nedestruktivní ultrazvukové 

metody. Hlavním úkolem bylo změřit železnou trubku, jejíž odhadované stáří bylo 

zhruba 40 let, na které byla znát v nepatrné míře koroze.  
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Trubka byla 2,5 metrů dlouhá a měření probíhalo na šesti libovolně zvolených 

úsecích vždy ve dvou místech. 

 

Tabulka 3 - Naměřené hodnoty - Trubka 

úsek Naměřená hodnota 

v 1. místě (mm) 

Naměřená hodnota 

v 2. místě (mm) 

1. 2,2 2,25 

2. 2,3 2,4 

3. 2,5 2,4 

4. 2,7 2,7 

5. 2,8 2,7 

6. 2,7 2,7 

 

Z tabulky vyplývá, že výsledné hodnoty se pohybují v odchylce 0,6 mm.  

Trubka byla následně rozřezána, aby byla ověřena úspěšnost měření. 

V měřených bodech, měření pomocí šuplery potvrdilo výsledky měřeného přístroje 

SONOWALL 50. S provedeného řezu, který je na obr. 21, je patrné, že v místě, které 

nebylo proměřeno, je v jednom místě tloušťka trubky větší (na obrázku není patrné 

viz. červená šipka) než v jiných částech trubky. V případě, že potřebujeme znát 

tloušťky materiálu (trubky) po celém jejím obvodu, pak je nutné provést nejenom 

měření ve dvou bodech, ale i po celém jejím obvodu.  

V praxi (při výrobě trubek) se to dělá opačně - sonda je fixovaná ve vodní lázni 

a trubka se mechanicky otáčí ve vodě (většinou se při rotaci současně posouvá v 

podélném směru - na povrchu se tím vytváří spirála kontrolovaná snímačem). 

Podobně pro plechy - sonda je fixovaná nebo na vozíčku a pomocí vodní vazby se 

kontroluje tloušťka.  

Pro takto definované kontinuální měření, je používaný přístroj SONOWALL 50 

méně vhodný. Pro tyto případy firma SONOTEC, s. r. o. dodává přístroj defektoskop 

SONOSCREEN ST10, který je míněno funkčností nad ultrazvukovým tloušťkoměrem 

SONOWALL 50. 
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Obrázek 20 - Zkorodovaná trubka 

 

Obrázek 21 - Zkorodovaná trubka po průřezu 
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4.2. Provozní měření 

 

Měření probíhalo na koksovně a jeho účelem bylo otestovat přístroj 

SONOWALL 50 v provozních podmínkách. Nastavení měřicího přístroje bylo 

přednastavené na „železo“.  

 

4.2.1. Měření na pultě operátora 

 

Kontrola přesnosti (mimo kalibraci na měřicím přístroji) nastaveného měření 

proběhla na pultě operátora před a po měření. Pult operátora byl bez znečištění a 

povrchových vad (obr. 22). Bylo využito otěru povrchového nástřiku vzniklého 

běžným opotřebením. Měřicí přístroj ukazoval hodnotu 1,5 mm. Což byla hodnota 

shodná s tloušťkou plechu, z kterého pult byl vyroben. 

 

Obrázek 22 - Měření na pultě operátora 

 

4.2.2. Měření na odvodu chladící čpavkové vody 

 

Další měření proběhla na odvodu chladící čpavkové vody pro předlohy 

koksárenské baterie. 
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Měření proběhla ve spodní části odvodního potrubí (obr. 23) a horní části  

(obr. 24). Na horní části potrubí byla naměřena tloušťka stěny 3,0 mm a na spodní  

2,7 mm. Rozdíl měření plně odpovídá erozi stěny způsobené dopravovaným médiem 

a opotřebení abrazivními částicemi rozptýlenými v něm, vzhledem ke stáří potrubí. 

 

Obrázek 23 - Měření ve spodní části odvodního potrubí 

 

Obrázek 24 - Měření v horní části odvodního potrubí 
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4.2.3. Měření na vstřiku čpavkové vody 

 

Byly provedeny i zkoušky na vstřiku „čisté“ čpavkové vody určené pro víření 

částic a zabráněni jejich případnému usazování v potrubním systému. Který se ale 

nepoužívá stále, nýbrž pouze v krátkém časovém cyklu s několika denní pauzou 

mezi jednotlivými cykly. Sonda „sw 5-21“ nebyla schopna zachytit tloušťku stěny 

vzhledem k průměru měřeného potrubí obr. 25. 

 

Obrázek 25 - Měření na vstřiku čpavkové vody 

 

4.2.4. Měření na stěně potrubí pro přívod kychtového plynu 

 

Dále byly provedeny měření na stěně potrubí pro přívod kychtového plynu 

(potrubí mimo provoz), po očištění zkorodované vrstvy (obr. 26 – obr. 27) 

a s ochranným nátěrem (obr. 28). Měření vykazovalo předpokládané výsledky. 
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Obrázek 26 - Měření na dolní stěně potrubí pro přívod kychtového plynu po očištění 

zkorodované vrstvy 

 

Obrázek 27 - Měření na horní stěně potrubí pro přívod kychtového plynu po očištění 

zkorodované vrstvy 
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Obrázek 28 - Měření na stěně potrubí pro přívod kychtového plynu s ochranným 

nátěrem 

 
4.2.5. Měření na potrubí topného koksového plynu 

 

Měřením na potrubí topného koksového plynu nebylo možno zjistit přesnou 

hodnotu (obr. 29). Údaje o tloušťce stěny se rozcházely až o 2,6 mm. Což mohlo byt 

zapříčiněno faktickou erozi stěny potrubí nebo i zkreslením usazeninami na vnitřních 

stěnách potrubí. 



32 
 

 

Obrázek 29 - Měření na potrubí topného koksového plynu 

 

Dále bylo provedeno experimentální měření tloušťky různorodého vrstveného 

materiálu, 1,5 mm plechu s přinýtovanou plastovou tabulkou 3,0 mm. Přístroj snímal 

tloušťku 4,5 mm. 

Dalším poznatkem bylo zjistit jak velký vliv na měření má nesprávně zvolená 

rychlost šíření ultrazvuku zkoušeného materiálu. Čím více se změnila rychlost šíření 

vln měřeného materiálu, tím větší nastala odchylka od správného výsledku. Byla také 

porovnávána důležitost vazebního gelu, kdy při slabším signálu měřicího přístroje je 

nutno přidat více vazebního gelu z hlediska lepšího vlnění v materiálu a tím i 

k dosažení silnějšího signálu.  

Závěrem bych chtěl zhodnotit měřicí přístroj SONOWALL 50, na kterém bylo 

praktické měření prováděno. Přístroj vykazoval velmi vysokou přesnost měření jak 

s hladkým tak i zakřiveným povrchem. A také velmi širokým rozsahem zkoušených 

materiálů. Umožňuje rychlou a jednoduchou detekci prvních známek opotřebení a 

koroze, například při měřené trubce. Mezi jeho výhody patří rychlost měření, kdy 

naměřená hodnota je ihned k dispozici.  Disponuje také integrovaným záznamníkem 

dat a USB portem, díky němuž jdou data po připojení k PC ihned k dispozici pro další 

zpracování.  
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5. Závěr 

 

Úkolem této bakalářské práce bylo seznámení s tématem problematiky měření 

tloušťky průmyslových materiálů.  

V práci jsem se snažil popsat jednotlivé metody pro měření tloušťky 

průmyslových materiálů, které se v dnešní době využívají. Dále popisuji výhody a 

nevýhody těchto metod a jejich využití v průmyslu.  

Zaměřuji se především na nejrozšířenější nedestruktivní metodu a tou je 

ultrazvuková. V dnešní době, díky rozsáhle nabídce ultrazvukových tloušťkoměrů si 

můžeme vybírat přístroje v těch nejrozmanitějších provedeních. Jednotlivé modely 

jsou vybaveny nejrůznějšími funkcemi a vlastnostmi a tento široký sortiment, 

umožňuje si zvolit přístroj podle konkrétních požadavků uživatele.  

V kapitole ultrazvukových snímačů je popsán princip a oblast ultrazvukové 

detekce. Pro upřesnění jsem zmínil i některé konkrétní příklady aplikací.  

V poslední části této práce bylo provedeno laboratorní a provozní měření. 

Cílem bylo otestovat přístroj SONOWALL 50 v laboratorních a provozních 

podmínkách. Jsou také zpracovány data z měření s jejich následným vyhodnocením, 

kdy přístroj vykazoval spolehlivé a přesné měření. Nicméně pro některé aplikace 

bych navrhoval kvalitnější přístroj vybavený vyššími funkcemi.  
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