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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

CHMIEL, R. Stanovení rychlosti šíření ultrazvukových vln v polotovaru kalibrační  

měrky č.1: bakalářská práce.  Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

strojní, Katedra obrábění, montáţe a strojírenské metrologie, 2017, 57 s. Vedoucí práce: 

Čep, R. 

Bakalářská práce se zabývá stanovením rychlosti šíření podélných a příčných 

ultrazvukových vln v polotovarech kalibrační měrky č. 1. V úvodu je popsána funkce 

a pouţití kalibrační měrky v ultrazvukové průmyslové defektoskopii. Je zde rozebrána 

fyzikální podstata ultrazvuku, popis metod zkoušení a pouţívané přístrojové techniky. 

V jednotlivých kapitolách jsou vysvětleny moţné varianty zjišťování rychlostí šíření 

ultrazvuku v materiálu. Cílem bakalářské práce je zvolit metodu stanovení rychlosti šíření 

ultrazvukových vln tak, aby vyhovovala přístrojovému vybavení a moţnostem realizace 

měření ve Strojírnách a stavbách Třinec. Pro zvolenou metodu bude vytvořen nový 

dokument pro záznam měření. 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

CHMIEL, R. Ultrasonic Wave Velocity Determination in the Initial Calibration Gauge 

No. 1: Bachelor Thesis.  Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of 

Mechanical Engineering, Department of Machining and Assembly, 2017, 57 p. Thesis 

head: Čep, R. 

This thesis deals with determining the speed of propagation of longitudinal and 

transverse ultrasonic waves in preparations calibration block no. 1. The introduction 

describes the function and use of a calibration gauge, ultrasonic flaw detection industry. It 

also analyzed the physical nature of ultrasound and description of test methods and 

instrumentation used. The individual chapters are explained possible options for detecting 

the speed of sound in the material. The aim of the thesis is to choose the method of 

determining the velocity of ultrasonic waves to suit instrumentation and measurement 

capabilities realization in Strojírny a stavby Třinec. For the chosen method will create  

a new document for recording measurements.  
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Seznam použitých značek a symbolů 

E   modul pruţnosti v tahu     MPa 

G   modul pruţnosti ve smyku     MPa 

KE  koncové echo 

Sa   dráha ultrazvuku      mm 

Sas  Strojírny a stavby Třinec, a.s. 

T   doba kmitu       s, s 

UZ  ultrazvuk 

X    aritmetický průměr 

Xi   výsledek i-tého měření 

c   rychlost šíření ultrazvukových vln    m.s
-1 

cL   rychlost šíření podélných vln     m.s
-1 

cT   rychlost šíření příčných vln     m.s
-1 

cx   neznámá rychlost šíření ultrazvukových vln   m.s
-1 

d   tloušťka zkoušeného vzorku     mm 

dm   vzdálenost odečtená z přístroje při kalibraci  

časové základny      mm 

f   frekvence kmitání      Hz, MHz 

m   tloušťka vrstvy vazebního prostředku   mm 

n   počet měření 

t   doba průchodu       s 

λ   vlnová délka       mm 

   Poissonovo číslo      [-] 

   měrná hmotnost      kg.m
-3
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Úvod 

Ultrazvuková defektoskopie, jako jedna z mnoha metod nedestruktivního testování, 

nabízí více moţností, jak zajistit kontrolu základních materiálů a spolehlivé provozování 

strojních dílů či celků. Nemalou roli sehrává v diagnostice provozovaných součástí při 

posuzování jejich stavu např. při údrţbě zařízení. V dnešní době dosahuje ultrazvukové 

zkoušení nových moţností díky počítačovému zpracování signálů a úkolem zobrazovací 

techniky je uţivateli vykreslit obraz v reálném zobrazení. Defektoskopická společnost ví, 

ţe ultrazvukovým zkoušením nejsme schopni zachytit skutečný defekt popř. vadu 

v materiálu, ale pouze na základě příchozích signálů od těchto necelistvostí posoudit, 

o jaký typ nebo jak velký defekt se můţe ve zkoušeném materiálu nacházet. Proto je snaha 

výrobců ultrazvukové techniky přicházet s novými moţnostmi zobrazení. Tendence je 

přiblíţit se zobrazením podobně jako v lékařském ultrazvuku, tedy reálnému obrazu 

prozvučovaného prostředí.  

Předmětem mojí bakalářské práce je ultrazvuk vyuţívaný v průmyslu, konkrétně ve 

strojírenství. Zkoumat budu veličinu, která je nejdůleţitějším parametrem zkoušeného 

materiálu, a to rychlost šíření ultrazvukových vln prostředím. V kaţdém prostředí se, díky 

jeho různým vlastnostem, chemickému sloţení a struktury, šíří ultrazvuk různou rychlostí. 

Vliv na výrobu materiálů, polotovarů, provedení svarů, má neodmyslitelně lidský 

faktor, technologie výroby a případně další vlivy. Lidský faktor nebo nevhodně zvolená 

technologie můţe vnést do materiálu chybu, která se projeví vnitřní nebo vnější 

nespojitostí, vadou. Tato nespojitost či nehomogenita materiálu působí pro ultrazvukovou 

vlnu, šířící se daným prostředím, jako odraţeč. Abychom byli schopni z tohoto prostředí 

získávat potřebné informace k analýze signálů od odraţečů, musíme znát materiál, který 

zkoušíme, přesněji jak rychle se daným prostředím ultrazvukové vlny šíří.  

Pro nastavení ultrazvukových přístrojů je ideální nastavení na zkoušeném předmětu. To 

není vţdy moţné, a proto byla pro základní kalibraci a nastavení časové základny vyrobena 

kalibrační měrka č. 1, která splňuje univerzálnost pouţití při běţném zkoušení. Díky jejímu 

tvaru, rozměrům, materiálu a účelu pouţití ji bylo moţno normalizovat a dnes její standard 

najdeme v normě ČSN EN ISO 2400. 
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Sas pro produkci kalibračních měrek vyrábí polotovar, který je určen pro další 

zpracování u zákazníka. Polotovar je vyroben s přídavky na opracování v jednoduchém 

tvaru obdélníkového průřezu. Nehledě na tvar, materiál uţ v této fázi musí splňovat určité 

parametry vnitřní homogenity, včetně rychlosti šíření podélných a příčných 

ultrazvukových vln. Tuto vlastnost materiálu poţaduje zákazník od ledna roku 2017 

stanovit u kaţdého dodaného kusu polotovaru kalibrační měrky. Bakalářská práce navazuje 

na poţadavek objednatele a svým obsahem se zabývá problematikou stanovení šíření 

ultrazvukových vln. Výsledkem bude stanovení postupu zkoušení, návrh záznamového 

listu zkoušení a vyčlenění ultrazvukových sond a přístroje pro měření v Sas tak, aby bylo 

dosaţeno poţadovaných parametrů dodávaných polotovarů. Stanovená rychlost šíření 

ultrazvukových vln v Sas není ta, kterou uvádí výrobce kalibrační měrky v dokumentaci ke 

kaţdé konkrétní měrce. Zákazník provádí měření rychlostí šíření ve své laboratoři. 

Podmínky, za kterých provádí měření, jsou jiné neţ v Sas. Měření provádí na hotově 

opracovaných površích s konečnou úpravou povrchu broušením. Z tohoto důvodu můţe 

dojít k rozdílné interpretaci výsledků měření. Proto bude pro nás, jakoţto výrobce 

polotovaru, důleţitá zpětná vazba, která by měla potvrdit či vyvrátit, nebo nějakým 

způsobem korigovat kroky výrobní technologie, aby bylo dosaţeno poţadovaných 

parametrů rychlosti šíření. Z jednání se zákazníkem vím, ţe dříve dodávané polotovary 

vykazovaly u zákazníka více či méně procentní zmetkovitost v tavbě, proto předpokládám 

vyřazení zmetkových kusů v Sas a odeslání pouze vyhovujících kusů s informací o 

průměrných hodnotách rychlostí šíření v kaţdém kusu polotovaru. 
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1. Popis kalibrační měrky č. 1 

Použití 

Kalibrační měrka, vyrobená z jakosti S355J0 [5], se pouţívá k nastavení časové 

základny při ručním zkoušení výrobků z běţných ocelí. Ultrazvukové přístroje nejsou 

schopny uţivateli poskytovat relevantní informace pro poţadované pouţití, pokud nejsou 

řádně kalibrovány. Univerzální měrkou pro ultrazvukovou defektoskopii je kalibrační 

měrka č. 1 (dřívější označení K1 podle ČSN 35 6885 a EN 12 223) dle ČSN EN ISO 2400. 

Nastavení časové základny defektoskopů (kalibrace) umoţní znát jejich vlastnosti 

a další údaje ultrazvukové kontroly jako odečítání polohy hloubky indikace nebo tloušťky 

materiálu. Během zkoušení dochází i k opotřebování kontaktních ploch sond, coţ vyţaduje 

pravidelnou kontrolu jejich vlastností, zejména ověření bodu výstupu ultrazvuku u 

úhlových sond. Shrnu-li zmíněné informace, mohu konstatovat, ţe měrka umoţňuje: 

 nastavení časové základny defektoskopů, 

 ověření funkce a vlastností ultrazvukových sond. 

Vlastnosti 

Kalibrační měrka č. 1 musí splňovat tyto vlastnosti [4]: 

 materiál S355J0 dle EN 10025-2 nebo ekvivalentní,  

 rychlost šíření podélných vln cL = 5920 ± 30 ms
-1

, 

 rychlost šíření příčných vln cT = 3255 ± 15 ms
-1

, 

 tvar a rozměry dle Obrázku 1 
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Obrázek 1Kalibrační měrka č. 1 

 

Jsou dovoleny i jiné modifikace kalibrační měrky č. 1 [4] s tou podmínkou, ţe musí být 

splněny poţadavky kladené na rychlost šíření ultrazvukových vln. Rovněţ je dovoleno 

zhotovit měrku s tloušťkou větší neţ 25 mm.  

Na měrce lze kalibrovat jak přímé, tak úhlové sondy. V naprosté většině aplikací se 

kalibrují defektoskopy ve spojení s přímou sondou, vysílající do materiálu podélnou vlnu 

a s úhlovou sondou, která vysílá příčné vlnění. Odtud pramení poţadavek, ţe kalibrační 

měrka bude splňovat parametry šíření rychlosti ultrazvukových vln. 
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2. Princip ultrazvuku 

Charakter vnitřní struktury materiálů lze v ultrazvukové defektoskopii zjišťovat pomocí 

vysokofrekvenčních zvukových vln nuceným kmitáním částic hmoty. Ultrazvuk je 

definován frekvencí kmitání nad 20 kHz. Při šíření ultrazvukových vln nedochází 

k přenosu hmoty zkoušeného materiálu, ale atomy a molekuly hmoty kmitají kolem své 

klidové polohy, a tak přenášejí svůj pohyb na částice sousední. Takto se vibrace šíří 

prostředím rychlostí zvuku, charakteristickou pro toto prostředí [3]. Ultrazvuk potřebuje ke 

svému pohybu prostředí pevné, kapalné nebo plynné.  

2.1  Základní pojmy 

Ultrazvuk 

Je mechanické kmitání částic prostředí o frekvenci vyšší neţ 20 kHz. Zvuk se nešíří ve 

vakuu.  

Pro názornost zde uvedu rozdělení zvuku podle frekvence kmitání [3]: 

 infrazvuk  pod 20 Hz 

 zvuk   20 Hz aţ 20 kHz (slyšitelný zvuk) 

 ultrazvuk  nad 20 kHz (oblast vyuţití v defektoskopii ) 

 hyperzvuk  nad 100 MHz 

Netlumené kmitání 

Kdyţ kaţdý atom nebo molekula předává svůj pohyb sousední částici, musí se vychýlit 

ze své polohy. Odpor prostředí spotřebuje část energie, a proto se musí tato energie zpět 

dodávat, aby kmity měly konstantní výchylku.  

Tlumené kmitání 

Pokud spotřebovanou energii nedodáme, kmitání se bude šířit jako tlumené. Pak klesá 

s časem výchylka (amplituda) nebo výchylka a doba kmitu. 
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Amplituda A 

Maximální výchylka kmitu. Můţeme se setkat i s názvem výkmit. Protoţe ultrazvuk je 

pravidelně se měnící kmitání, je amplituda jeho základním parametrem.  

Impuls 

Je to kmit vybuzený v ultrazvukové defektoskopii měničem sondy (Obrázek 2). Tvoří 

jej jeden nebo více kmitů, které mají shodnou dobu kmitu T. 

 

Obrázek 2 Doba kmitu a impuls [3] 

 

Doba kmitu T 

Opakující se kmitání molekul v určitých časových intervalech. 

Frekvence kmitání f 

Frekvence kmitání udává počet kmitů za sekundu 

T
f

1
 (1) [3] 

Vztah mezi dobou kmitu a frekvencí 

 
 

 
 MHzf

sT

Hzf
sT

f
T

1

1

1









(2) [3] 
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Vlnová délka λ 

Jedna vlnová délka odpovídá dráze ultrazvuku za dobu jednoho kmitu. 

V defektoskopické praxi nás zajímá údaj λ v milimetrech.  

Vztah mezi rychlostí a frekvencí 

Mezi rychlostí šíření ultrazvukové vlny a frekvencí kmitání platí vztah [3]: 

 
 
 MHzf

skmc
mm

/
 (3) 

 

Rychlost šíření vlnění 

Rychlost šíření ultrazvuku je materiálová konstanta, která je závislá na pruţnostních 

konstantách materiálu E, G,  a měrné hmotnosti materiálu , kde: 

 E je modul pruţnosti v tahu, 

 G je modul pruţnosti ve smyku, 

 a  je Poissonovo číslo. 

A-zobrazení defektoskopu 

Na vodorovné ose obrazovky defektoskopu je dráha ultrazvuku v materiálu, na svislé 

ose je výška echa. Z dráhy ultrazvuku dokáţeme lokalizovat polohu indikace (nebo 

koncové echo) a z výšky echa lze usuzovat na velikost odraţeče od akustického rozhraní. 
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Obrázek 3 A-zobrazení [8] 

 

2.2  Způsoby šíření ultrazvukových vln 

Uvaţujme ultrazvukovou vlnu, která se šíří od svého zdroje neohraničeným prostředím. 

Částice hmoty předávají svou energii částicím sousedním. Pokud jsou ve stejné fázi, tvoří 

tzv. vlnoplochu. Základní tvar vln můţeme rozdělit podle tvaru vlnoploch následovně: 

 rovinná vlna, 

 válcová vlna, 

 kulová vlna. 

Charakteristickým znakem rovinné vlny je rovina vlnoplochy kolmá na směr šíření. 

Jinak je tomu u vlny válcové, jejíţ vlnoplochy jsou vzájemně souosé válce a zdrojem 

kmitání je přímka nebo válec. Posledním zmiňovaným tvarem vln je vlna kulová, kterou 

můţeme uvaţovat v případě velmi malých zdrojů kmitání. Její vlnoplochy mají tvar 

soustředných koulí a zdroj kmitání je umístěn v jejich středu. 
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Obrázek 4 Základní tvary vln: a) rovinná, b) válcová, c) kulová [1] 

 

2.3  Druhy ultrazvukových vln 

Odborná literatura obecně uvádí několik druhů ultrazvukových vln, které se mohou 

v daném prostředí šířit. Jsou to zejména vlny: 

 podélné, 

 příčné, 

 Rayleighovy, Loveovy a Lambovy. 

V  bakalářské práci se budu zabývat pouze vlnami podélnými a příčnými, protoţe jsou 

pro tuto práci zásadní. Výše zmíněné vlny Rayleighovy, Loveovy a Lambovy sice pro tuto 

práci význam nemají, ale je vhodné připomenout jejich existenci. 

Podélné vlny 

Typickým znakem podélných vln je kmitání částic prostředí ve směru šíření vlny při 

střídavém zhušťování a zřeďování částic prostředí. Šíří se prostředím tuhým, kapalným 

i plynným. V jednotlivých prostředích se tyto vlny šíří nejrychleji ze všech výše 

zmíněných vln.  

Příčné vlny  

Odlišnost od vln podélných spočívá v jiném směru kmitání vůči směru šíření. Příčné 

vlny kmitají kolmo na směr šíření vlny. Takto se příčné vlny mohou šířit pouze 

v prostředích, která mají odpor při namáhání ve smyku. To je moţné pouze v prostředích 

tuhých. Navíc je tento typ vln polarizován – v rovině kolmé na směr šíření částice kmitají 

pouze v jednom směru a při pootočení zdroje kmitání se zároveň změní i rovina kmitání 

částic prostředí. Tento efekt budu muset zohlednit při měření rychlosti příčných vln 
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v polotovaru kalibrační měrky zdvojnásobením míst měření (v kaţdém místě měření budu 

muset provést dvě měření, vţdy pootočením sondy o 90°). 

 

 

Obrázek 5 Vlevo: šíření podélných vln, vpravo: šíření příčných vln [1] 

 

2.4  Šíření ultrazvuku prostředím 

Rychlost šíření v tuhých látkách 

Prostředí tuhých látek je prostředím, které můţe přenášet všechny typy ultrazvukových 

vln. Příčinu můţeme najít ve vyšších meziatomárních silách. Proto tyto látky mohou 

přenášet i smyková namáhání, kdeţto u kapalin a plynů to není moţné.  

Důleţitou roli hraje u pevných látek anizotropie krystalů v souvislosti s orientací 

ultrazvukových vln. Izotropické krystaly mohou být amorfní, popř. mají krystalickou 

mříţku podobnou kapalinám. Polykrystalické látky obsahují velký počet různě 

orientovaných zrn, pak se rychlost šíření v izotropických a polykrystalických látkách se 

směrem šíření nemění, a je konstantní. Rychlost šíření podélných a příčných vlnv pevných 

látkách v neohraničeném prostředí lze definovat následovně: 
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 rychlost podélných vln 

   
 1

211

1 



 sm

E
cL






 (4) [1] 

 rychlost příčných vln 

 
 1

12

1 


 sm
EG

cT


 (5) [1] 

 

Tabulka 1 Příklady konstant některých tuhých prostředí [1] 

Prostředí 
Hustota 

[kg.m
-3

] 

Poissonovo 

číslo[-] 

Rychlost šíření 

ultrazvukových vln c  

podélných 

cL 

[m.s
-1

] 

příčných 

cT 

[m.s
-1

] 

ocel 7,8 0,28 
5900 až 

6000 
3260 

hliník 2,7 0,34 6320 3080 

litina 7,2 - 
3500 aţ 

5600 

2200 aţ 

3200 

stříbro 10,5 0,38 3600 1590 

plexisklo 1,18 0,35 2670 1390 

 

Rychlost šíření v kapalinách 

V této části práce se budu zabývat popisem šíření ultrazvukových vln v čistých 

kapalinách. V tomto prostředí se mohou šířit pouze vlny podélné. Příčinou je fakt, ţe 

kapaliny nedokáţou přenést smyková napětí. Tlak a hustota prostředí silně ovlivňují 

rychlost šíření. Dalším parametrem ovlivňujícím rychlost šíření je teplota kapaliny. Na 

příkladu vody je v [1] uvedena skutečnost, ţe za normálního tlaku stoupá rychlost šíření 

vln aţ do 74°C, poté rychlost opět klesá. Pokud začne stoupat tlak kapaliny, rychlost šíření 

se zvýší.   
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Tabulka 2 Konstanty vybraných kapalin při 20°C [1] 

Kapalina Hustota [kg.m
-3

] 

Rychlost šíření 

ultrazvukových 

vln cL [m.s
-1

] 

aceton 0.792 1192 

glycerín 1,261 1923 

olivový olej 0,905 1405 

lněný olej 0,922 1923 

voda 0,997 1483 

 

Rychlost šíření v plynech 

V části věnované plynům uvedu pouze několik příkladů rychlosti šíření 

ultrazvukových vln v plynech. 

 

Tabulka 3 Konstanty vybraných plynů při 0°C [1] 

Plyn Značka 

Rychlost šíření 

ultrazvukových 

vln cL [m.s
-1

] 

hélium He 965 

kysličník uhličitý CO2 259 

vzduch - 331 

kyslík O2 316 

vodík H2 1284 
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Sondy 

Tato bakalářská práce je specifická tím, ţe oba dva vyšetřované parametry rychlostí – 

podélné a příčné vlnění, budu zjišťovat přímou jednoduchou ultrazvukovou sondou. 

V prvním případě to bude přímá sonda podélných vln a v případě druhém sonda přímá 

příčných vln.  

Piezoelektrický jev a měnič sondy 

V ultrazvukové defektoskopii se v největším měřítku pouţívají sondy, které vyuţívají 

piezoelektrický jev [1] k vybuzení elektroakustického měniče sondy. Na měnič je 

přivedeno elektrické napětí, které se přemění na mechanickou energii a opačně. Proto je 

moţno sondu vyuţít jako vysílač a zároveň jako přijímač ultrazvukových vln. V přírodě 

nalezneme látky jako např. křemen (SiO2) s přirozenými piezoelektrickými vlastnostmi. 

Neméně významné jsou piezoelektrické vlastnosti uměle vytvořených krystalů, jako např. 

lithiumsulfát, niobát olova nebo nejpouţívanější baryumtitanát (BaTiO3). 

Zda se v měniči sondy vybudí podélná či příčná vlna záleţí na tom, v jakých rovinách 

je veden řez krystalem, a ve kterém směru se vyříznutý segment deformuje. Vysvětlím na 

příkladu křemene (SiO2), který se v přírodě vyskytuje ve formě šestibokého krystalu. 

 

 

Obrázek 6 Křemenný řez orientovaný X [1] 
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Působíme-li na řez X tlakem a periodicky měníme jeho znaménko (tlak, tah), vznikne 

na připojených elektrodách střídavé elektrické napětí, jehoţ frekvence se po ustálení rovná 

mechanickému kmitání. Opačným postupem – přivedením střídavého elektrického napětí 

na elektrody, dosáhneme deformace tloušťky destičky a ve směru X destička vybudí 

podélnou vlnu (Obrázek 6).  

Provedením řezu krystalu kolmým na osu Y a přivedením střídavého elektrického 

napětí na elektrody dosáhneme vybuzení příčných a povrchových vln v důsledku střiţných 

deformací [1]. 

 

 

Obrázek 7 Křemenný řez orientovaný Y [1] 

 

Akustická vazba 

Akustickou vazbou nazýváme prostředí, které vyplňuje akustické rozhraní [3] mezi 

sondou (měničem) a zkoušeným předmětem (prostředí, do kterého chceme přenést UZ 

vlny). Podle vzdálenosti měniče sondy od zkušebního povrchu rozlišujeme 3 druhy 

akustické vazby: 

 kontaktní, 

 mezerovou, 

 a imerzní. 

Vazba kontaktní 

Jak jiţ vyplývá z názvu, je tato vazba v přímém kontaktu se zkušebním povrchem. Mezi 

sondu a zkoušený předmět je nanesen vhodný vazební prostředek, tloušťka vrstvy by měla 

být menší neţ vlnová délka ve vazebním prostředku (m < λ).  
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Vazba mezerová 

Ultrazvukové vlny jsou přenášeny ze sondy do zkoušeného předmětu přes malou 

mezeru vyplněnou vazebním prostředkem. Mezera odpovídá přibliţně vlnové délce ve 

vazebním prostředku (m ≈ λ). 

Vazba imerzní 

Je to v podstatě vazba mezerová, přičemţ mezera mezi sondou a zkoušeným 

předmětem je 10 mm a více [3]. Jako vazební prostředek pouţijeme vodu nebo řídký olej. 

Mezera je výrazně větší neţ vlnová délka ve vazebním prostředku (m >>λ). Pokud je 

k dispozici vhodné zařízení, je tato vazba nejpřesnější pro zjišťování rychlostí šíření 

v materiálech. 

 

Obrázek 8 Akustická vazba na akustickém rozhraní: A-kontaktní, B-mezerová, C-imerzní [3] 

 

2.5  Sondy 

Úlohou sond je vysílání a příjem ultrazvukových vln. Pro zkoušení v ultrazvukové 

defektoskopii se vyuţívají především sondy s piezoelektrickými měniči, které vysílají 

ultrazvukové impulzy. Vlastnosti celého defektoskopického zařízení ve značné míře závisí 

na vlastnostech sondy, které ovlivňují výsledné informace ze zařízení. Různé poţadavky 

na sondy daly podnět k produkci různých typů ultrazvukových sond. Základní rozdělení 

můţeme definovat podle směru, kterým sonda vysílá vzhledem ke zkušebnímu povrchu: 
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 sondy přímé, 

 sondy úhlové. 

Oba druhy sond mohou být osazeny jedním nebo dvěma měniči. V případě jedno- 

-měničové sondy funguje zároveň jako vysílač i přijímač. U dvou-měničových sond je 

vysílač a přijímač uloţen v sondě samostatně a dělí je vhodný tlumící prvek.  

Přímé sondy 

Vysílají a přijímají ultrazvukové impulsy kolmo ke zkušebnímu povrchu zkoušené 

součásti. Přímé sondy mohou vysílat jak podélné, tak i příčné vlny. Na piezoelektrický 

měnič můţe být umístěna ochranná vrstva, aby byla zajištěna jeho ochrana před 

mechanickým poškozením. 

 

Obrázek 9 Řez jednoduchou přímou sondou: 1-měnič, 2-tlumící tělísko, 3-vnější prostředí, 4- 

-přizpůsobovací laděný člen, 5-krycí vrstva [1] 

Úhlové sondy 

Na rozdíl od přímých sond, úhlové sondy vysílají ultrazvukové vlny pod úhlem 

vzhledem ke zkušebnímu povrchu. K vybuzení příčné vlny se vyuţívá lomu podélné  

vlny a její transformace na vlnu příčnou na rozhraní kontaktní plochy sondy se zkušebním 

povrchem (podle Snellova zákona).  
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3. Metody měření rychlostí šíření v materiálu 

Existuje více způsobů zjišťování rychlosti šíření ultrazvuku v materiálu. S ohledem na 

dostupnou defektoskopickou techniku a příslušenství se v této práci zaměřím na metody 

vyuţívající ultrazvukových impulzů. To zahrnuje metodu průchodovou a odrazovou. Aby 

byla měření dostatečně přesná, musí být na monitoru zobrazeny alespoň 2 impulzy, které 

eliminují chybu mezi přechodem impulzu přes zkušební povrch a vybuzením měniče. 

Podle nastavení defektoskopů lze nepřímo měřit dobu průchodu ultrazvukové vlny 

prostředím v s nebo odečítat dráhu ultrazvuku Sa v milimetrech. Časová základna se 

v tomto případě musí nastavit na vzorku se známou rychlostí. 

Metoda průchodová 

Uspořádání při tomto způsobu zkoušení je typické tím, ţe se pouţijí dvě sondy. 

Z jedné strany se na zkušební povrch přiloţí sonda v zapojení jako vysílač a proti této 

sondě se na protější stranu vzorku přiloţí druhá sonda, zapojená jako přijímač. Měří se 

doba průchodu zkoušeným vzorkem o známé tloušťce. Rychlost šíření ultrazvuku daným 

prostředím se vypočítá ze vztahu: 

t

d
c  (6) [2] 

Metoda odrazová 

Zkouška má uspořádání pouze s jednou sondou pracující v reţimu vysílač-přijímač. 

Aby se vyslaný impuls dostal zpět do sondy, musí urazit vzdálenost 2d. Rychlost šíření se 

určí z upraveného vztahu: 

t

d
c



2

(7) [1] 

V případech, kdy ultrazvukový defektoskop neumoţňuje měření doby průchodu, lze vyuţít 

porovnávací metodu v situaci, kdy časovou základnu kalibrujeme na vzorku se známou 

rychlostí šíření. Neznámou rychlost šíření určím ze vztahu: 

m

x
d

d
cc  (8) [1] 
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3.1  Sondy 

Vliv tlumení sondy 

Sondy mohou být vyrobeny v sériích Alpha, Delta, Gamma, coţ určuje sondy vysoce, 

středně a málo tlumené. Pro měření rychlosti šíření v materiálu má nejvhodnější vlastnosti 

série Alpha – vysoce tlumená sonda. Tento typ sondy dává krátký impuls a tím úzká echa 

s jedním vrcholem. Měnič se nerozkmitá na vlastní frekvenci a frekvenční spektrum sondy 

je široké.  

Měření na náběžnou hranu echa 

Je důleţité, aby nastavení časové základny a odečítání dráhy ultrazvuku bylo 

provedeno na náběţnou hranu. Pokud časovou základnu nastavíme na hranu a odečet dráhy 

zvuku provedeme na vrchol echa, vneseme do výsledků určitou chybu. Na základě této 

nepřesnosti můţe dojít k chybnému vyhodnocení výsledků měření. Nastavení časové 

základny se musí provést tak, aby nejvzdálenější násobné echo bylo asi na 8. dílku 

stupnice. 
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4. Stávající dodávky polotovarů 

Polotovary kalibračních měrek dodávají Sas svým zákazníkům řadu let. Objemy 

kaţdoročních objednávek se pohybují v rozmezí (400 aţ 600) ks ročně. Na základě 

jakostního upozornění na zvýšený výskyt zmetkových kusů u některých dodávek (taveb) 

materiálu bylo dohodnuto, ţe měření rychlostí šíření ultrazvukových vln budu provádět 

v Sas. Měření provádím od ledna 2017. 

4.1  Výroba 

Kování 

Polotovary pro kalibrační měrky jsou vyráběny volným kováním, kde jako vstupní 

polotovar slouţí válcovaný blok o průřezu 280 mm × 280 mm. Z bloku je postupně 

vykován plochý výkovek (Obrázek 10) a tepelně zpracován. Takto je zhotoveno na 

zakázku 100 ks přířezů určených k dělení na pásové pile.  

 

Obrázek 10 Kovaný polotovar a jeho dělení 

Dělení a opracování 

Surové výkovky jsou děleny pásovou pilou na délku 310 mm. Nadělený materiál je 

převezen k hrubování frézováním. Následuje uloţení na rošt, který je vloţen do vozové 

pece k tepelnému zpracování. 

Tepelné zpracování 

V dalším kroku jsou předpracované kusy tepelně zpracovány [4]: 
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 austenitizační ţíhání při teplotě 920 
o
C po dobu 30 minut, 

 prudké ochlazení ve vodě, 

 ţíhání při teplotě 650
o
C po dobu 3 hodin, 

 chladnutí na klidném vzduchu. 

 

4.2  Kontrola a uvolnění materiálu 

Konečné opracování a kontrola 

Tepelně zpracované polotovary jsou znovu přepraveny k frézování, teď jiţ na rozměr 

poţadovaný zákazníkem (32 × 105 × 300) mm. V tomto stavu je polotovar kontrolován 

měřením tvrdosti, kontrolou vnitřní homogenityultrazvukem a kontrolou rychlosti šíření 

ultrazvukových vln. 

 

Obrázek 11 Opracované polotovary pro kontrolu v Sas + ražení 

Kaţdý polotovar je identifikován vyraţením údaje o jakosti materiálu a tavbě. Vyhovující 

kusy jsou ošetřeny lehkou konzervací olejem, aby v průběhu přepravy nedošlo ke korozi, 

uloţeny na paletu (po 100 kusech) a zajištěny textilní páskou. Paleta je zabalena do 

bublinkové folie a připravena k expedici. 
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5. Návrh metodiky zkoušení v Sas Třinec 

Metodika zkoušeníje zpracována pro měření digitálními defektoskopy. Metoda je 

výrazně rychlejší a jednodušší. Správný postup má tyto čtyři kroky [3]: 

 měření tloušťky polotovaru v kontrolovaném místě mechanickým měřidlem 

s přesností 0,01 mm, 

 kalibrace na měrce se známou rychlostí (kalibrační měrka č.1 v Sas), 

 přiloţení sondy na zkoušené místo etalonu, 

 odečtení zdánlivé tloušťky a doladění zobrazené rychlosti šíření tak, aby 

zdánlivá tloušťka odpovídala tloušťce naměřené mechanickým měřidlem. 

5.1  Volba zařízení 

Měření rozměrů 

Pro měření rozměrů s přesností na 0,01 mm vyhovují třmenové mikrometry. Protoţe 

budu měřit jmenovitou tloušťku polotovaru 32 mm a jmenovitou výšku 105 mm, pouţiju 

k tomuto účelu třmenové mikrometry o rozsahu (25 aţ 50) mm a (100 aţ 125) mm. Místa 

měření (č.1 aţ č.4) budou označena na kaţdém kusu, aby bylo zajištěno měření 

mikrometrem a přiloţení sondy vţdy ve stejném místě (Obrázek 12). 

 

Obrázek 12 Označení polotovaru pro měření třmenovým mikrometrem 

 

Ultrazvukový defektoskop 

Sas disponují dvěma digitálními defektoskopy firmy Krautkrämer. Jedná se 

o typy USM Go a starší USM 35S. Oba přístroje pracují s A-zobrazením a umoţňují 

vysílání ultrazvukových impulzů. Odlišnost je v ovládání a obsluze přístrojů. USM 35S má 
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po stranách 2 kolečka, kterými se mění parametry nastavení zkoušení. Na čelní straně jsou 

tlačítka, kterými vyberu poţadovanou funkci, popř. potvrdím nastavení nebo kalibraci. 

USM Go je o něco novější přístroj, coţ se projevilo v jeho konstrukci ovládání. 

Výrobce ukryl všechny funkce ovládání pod dvě tlačítka a joystick. Přímá volba tlačítky na 

monitoru není moţná. Z tohoto hlediska je ovládání méně přehledné a je potřeba větší 

zkušenosti ke zvládnutí obsluhy. Defektoskopy se liší připojovacími konektory pro 

připojení ultrazvukové sondy. Zatímco USM 35S má 2 konektory LEMO 01, USM Go má 

konektory menší, typu LEMO 00. Protoţe mám k dispozici pouze propojovací kabel 

k sondě příčných vln, který lze zapojit pouze do defektoskopu USM 35S, vyuţiju tento 

přístroj i pro měření podélných vln. Samozřejmě pokud je k dispozici kabelové spojení 

i pro USM Go, není problém provést měření i s tímto přístrojem. 

 

Obrázek 13Ultrazvukové defektoskopy Krautkrämer, vlevo USM 35S, vpravo USM Go 

 

Sondy 

V Sas mám k dispozici základní sestavu přímých jednoduchých ultrazvukových sond  

o frekvencích 1 MHz, 2 MHz, 4 MHz. Z této nabídky zvolím sondu s nejvyšší frekvencí 

typu MB4S, která vysílá podélné vlny. Pro měření rychlosti šíření příčných vln se výběr 

zuţuje pouze na sondu K4KY, také o frekvenci 4 MHz. Obě sondy jsou netlumené, 

úzkopásmové. 
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Obrázek 14 Sondy K4KY a MB4S 

 

Vazební prostředek 

K získání dobré akustické vazby budou zapotřebí dva různé vazební prostředky. Pro 

zkoušení přímou sondou podélných vln bude dostačující přípravek Star Sonic II 

(pouţívaný v Sas) rozmíchaný ve vodě na tekutou hmotu. Případně lze pouţít hotové gely 

různých výrobců. U přímé sondy příčných vln se navázání akustické vazby mírně 

komplikuje, protoţe běţně dostupné vazební gely nepřenášejí smyková napětí, tudíţ 

musím pouţít speciální vazební pasty nebo běţně dostupný štěpařský vosk nebo včelí 

med [3]. 

 

Obrázek 15 Vazební prostředky-štěpařský vosk a med 

 

Kabel 

Pro spojení defektoskopu a sondy MB4Spouţiju propojovací kabel opatřený konektory 

LEMO 01(USM 35S)-LEMO 00 (sonda MB4S). Sonda K4KY má konektor typu 

MICRODOT a opačná strana kabelu je zakončena konektorem LEMO 01. 

  



31 

 

 

Obrázek 16 vlevo: LEMO 00-LEMO 01, vpravo: MICRODOT-LEMO 01 

Záznam naměřených hodnot 

Naměřené hodnoty rychlostí zapíšu do připraveného „Záznamového listu“. Ten bude 

slouţit jako podklad pro zpracování dat v programu Microsoft Excel. 
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Obrázek 17 Záznamový list



33 

 

Hodnocení polotovarů 

Ve všech měřených místech budu odečítanou rychlost vyhodnocovat okamţitě po 

naměření. Pokud bude hodnota rychlosti, odečtená z monitoru defektoskopu, mimo 

toleranci, polotovar vyřadím, ale měření dokončím ve všech bodech. Všechna naměřená 

data zapisuju do připravené tabulky. Po ukončení měření přepíšu hodnoty do tabulky 

vytvořené v Excelu, kde mám nastaven zápis hodnot tak, ţe hodnoty vyhovující se 

zbarví zeleně a hodnoty mimo toleranci červeně.  Vyřazené polotovary budou označeny 

ţlutou nálepkou „NESHODA“. 

 

Obrázek 18 Označení neshodných polotovarů 

 

Tabulka 4 Hodnocení rychlostí šíření ultrazvukových vln 

Rychlost šíření: Požadováno [m.s
-1

] 

Rozsah 

vyhovujících 

rychlostí [m.s
-1

] 

Rozsahy 

nevyhovujících 

rychlostí [m.s
-1

] 

podélných vln cL 5920±30 5890 aţ 5950 ≤ 5889 a ≥ 5951 

příčných vln cT 3255±15 3240 aţ 3270 ≤ 3239 a ≥3271 
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6. Měření etalonů 

Ke kontrole jsou předávány polotovary opracované a identifikované materiálem  

a číslem tavby. To je provedeno strojním raţením. K tomuto označení doplním 

číslování jednotlivých kusů od 1 po 200 nesmyvatelným černým fixem. Na ploše A a B 

(Obrázek 19) si označím místa měření. Číslování (1 aţ 3) začnu u čela s identifikačním 

raţením a pokračovat budu směrem k protilehlému čelu. Místo č. 4 se nachází na ploše 

B v polovině délky uţší strany polotovaru. 

 

Obrázek 19 Označení míst měření 

 

6.1  Měření třmenovým mikrometrem 

Postupně od místa č. 1 začnu měřit tloušťku materiálu (32 mm) třmenovým 

mikrometrem o rozsahu 25 mm aţ 50 mm. Protoţe pouţívám klasický mikrometr 

s obvyklou hloubkou třmenu, měřím ve vzdálenosti, kterou mi dovolí hloubka třmenu. 

Při měření uprostřed délky bude místo měření č. 2 více posunuto k jedné delší straně 

etalonu. Naměřené hodnoty průběţně zapisuju do připraveného formuláře. 

Na měření výšky etalonu (105 mm) pouţiju třmenový mikrometr o rozsahu  

měření 100 mm aţ 125 mm. Kontrolu rozměru provedu v místě č. 4. Hodnotu zapíšu do 

formuláře.  
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6.2  Měření rychlostí šíření 

Z předchozího kroku – měření třmenovými mikrometry – mám zapsané hodnoty 

tloušťky a výšky polotovarů. Pro měření ultrazvukem tyto hodnoty upravím tak, ţe do 

Záznamového listu doplním jejich dvojnásobné hodnoty (ruční výpočet, Microsoft 

Excel, apod.). Z dvojnásobků (druhé koncové echo) budu vycházet při stanovení 

rychlostí šíření. 

Nastavení časové základny[5] 

Na displeji defektoskopu budu vycházet z druhého koncového echa (2. KE). To se 

v případě jmenovité tloušťky materiálu 32 mm rovná 64 mm. Pokud se jedná 

o jmenovitou výšku 105 mm, 2. KE je rovno 210 mm. Tyto dráhy ultrazvuku musím 

mít zobrazeny na displeji přístroje. Proto zvolím rozsah časové základny 250 mm 

a nastavení provedu na kalibrační měrce č. 1 následujícím postupem: 

 přiloţení sondy na tloušťku 25 mm a kalibrace na této dráze 

 přesunutí brány na 10. koncové echo a kalibrace na dráze 250 mm 

Tento postup se opakuje jak pro sondu podélných vln MB4S, tak i pro sondu příčných 

vln K4KY. U kaţdé z těchto sond pak musím v přístroji nastavit příslušnou rychlost 

šíření ultrazvuku. Při kalibraci časové základny čtení dráhy ultrazvuku musím nastavit 

přístroj tak, aby všechny informace vztahoval k náběţné hraně koncového echa. 

K měření je nutno pouţít stejný vazební prostředek, který jsem pouţil pro kalibraci 

časové základny. 

Rychlost šíření podélných vln 

Časovou základnu jsem kalibroval pro sondu MB4S (1. KE = 25 mm,  

10. KE = 250 mm), na kalibrační měrce č.1 (cL= 5919 ms
-1

), vazební prostředek Star 

Sonic II. Pro měření rychlosti šíření na dráze 64 mm (2.KE) si upravím rozsah 

zobrazení na 70 mm, na dráze 210 mm (2. KE) ponechám rozsah na 250 mm. 

Nyní jiţ přiloţím sondu na polotovar v místě č. 1, na přístroji mám aktivní okno pro 

změnu rychlosti šíření. Pravým kolečkem přístroje měním rychlost tak dlouho, dokud se 

dráha ultrazvuku Sa neshoduje s hodnotou druhého KE v daném místě. V momentu 

shody zapíšu rychlost šíření a porovnám s poţadovaným rozsahem. Pokud je rychlost 
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vyhovující, pokračuji v měření. V případě hodnoty rychlosti mimo toleranční pole daný 

kus vyřadím a označím nálepkou „NESHODA“. 

Rychlost šíření příčných vln 

Časovou základnu jsem kalibroval pro sondu K4KY (1. KE = 25 mm, 

10. KE = 250 mm), na kalibrační měrce č.1 (cT = 3255 m.s
-1

), vazební prostředek 

štěpařský vosk. Pro měření rychlosti šíření na dráze 64 mm (2. KE) si upravím rozsah 

zobrazení na 70 mm, na dráze 210 mm (2. KE) ponechám rozsah na 250 mm. Další 

postup je shodný jako v případě rychlosti šíření podélných vln. Z důvodu polarizace 

příčných vln sondu natáčím v jednom místě měření do směru „a“ a „b“ (Obrázek 19). 

Výpočet střední hodnoty rychlostí 

Střední hodnotu rychlosti šíření podélných a příčných vln vypočtu jako aritmetický 

průměr rychlostí kaţdého polotovaru. Vyjdu z rovnice: 

 


n

i iX
n

X
1

1
 (9) [9] 
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7. Výsledky měření a stanovení rychlostí 

Pro hodnocení rychlostí šíření ultrazvukových vln v polotovarech kalibrační měrky 

č. 1 pouţiju pouze kusy s vyhovujícími hodnotami podélných a příčných vln (rychlosti 

vyhovují ve všech místech měření). Celkem jsem zkontroloval 200 ks polotovarů, 

z toho 11 ks jsem vyřadil jako nevyhovující.  

7.1  Vyhodnocení podélných vln 

V Tabulce 5 jsou seřazeny vyhovující kusy, včetně vypočítané střední hodnoty 

rychlosti šíření podélných ultrazvukových vln. Tabulka bude součástí dokumentace 

kompletní dodávky 189 ks polotovarů.  

Tabulka 5 Střední hodnoty podélných vln 

č.
 e

ta
lo

n
u

 

rychlost 

podélné 

vlny 

[m/s] č.
 e

ta
lo

n
u

 

rychlost 

podélné 

vlny 

[m/s] č.
 e

ta
lo

n
u

 
rychlost 

podélné 

vlny 

[m/s] č.
 e

ta
lo

n
u

 

rychlost 

podélné 

vlny 

[m/s] 

2 5917 53 5917 108 5917 159 5918 

3 5921 54 5916 109 5915 160 5918 

4 5922 55 5915 110 5914 161 5915 

5 5919 56 5916 111 5916 162 5916 

6 5917 60 5898 112 5918 163 5918 

8 5919 62 5899 114 5915 164 5917 

9 5919 64 5905 115 5916 165 5919 

10 5919 65 5905 116 5913 166 5918 

11 5919 66 5907 117 5915 167 5917 

12 5920 67 5910 118 5912 168 5919 

13 5917 68 5907 119 5919 169 5918 

14 5927 69 5909 120 5914 170 5918 

15 5921 70 5909 121 5916 171 5917 

16 5920 71 5912 122 5916 172 5918 

17 5922 72 5910 123 5915 173 5916 

19 5922 74 5912 124 5914 174 5916 

20 5922 75 5913 125 5916 175 5916 

21 5922 76 5913 126 5916 176 5917 

22 5923 77 5912 127 5916 177 5915 

23 5922 78 5913 128 5913 178 5915 

24 5921 79 5914 129 5913 179 5915 

25 5922 80 5910 130 5917 180 5916 

26 5910 81 5913 131 5917 181 5913 

27 5907 82 5914 132 5915 182 5917 

28 5909 83 5914 133 5917 183 5919 
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Grafické znázornění polohy jednotlivých středních rychlostí vůči jmenovité 

rychlosti šíření je uvedeno na Obrázku 20. Je zřejmé, ţe většina naměřených hodnot je 

pod úrovní jmenovité rychlosti, ale stále v toleranci ± 30 ms
-1

. Menší část zkoušených 

kusů naopak vykazuje rychlost šíření vyšší, také v mezích horní tolerance. 

Minimální hodnota rychlosti šíření byla stanovena hodnotou 5898 ms
-1

, naopak 

hodnota maximální činila 5927 ms
-1

. Průměrná hodnota rychlosti podélných  

vln 5916 ms
-1

. 

  

29 5913 84 5915 134 5916 184 5917 

30 5914 85 5916 135 5916 185 5918 

31 5916 86 5914 137 5918 186 5918 

32 5910 87 5916 138 5918 187 5916 

33 5914 88 5918 139 5918 188 5912 

34 5917 89 5912 140 5916 189 5914 

35 5919 90 5921 141 5918 190 5913 

36 5919 91 5923 142 5917 191 5915 

37 5920 92 5917 143 5917 192 5915 

38 5919 93 5917 144 5919 193 5913 

39 5906 94 5920 145 5924 194 5914 

40 5910 95 5917 146 5917 195 5914 

41 5912 96 5920 147 5917 196 5916 

42 5912 97 5917 148 5917 197 5916 

43 5912 98 5920 149 5916 198 5915 

44 5911 99 5919 150 5917 199 5919 

45 5913 100 5914 151 5916 200 5921 

46 5911 101 5916 152 5918     

47 5913 102 5916 153 5918     

48 5917 103 5916 154 5918     

49 5918 104 5913 155 5918     

50 5919 105 5911 156 5917     

51 5918 106 5917 157 5918     

52 5916 107 5915 158 5917     
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Obrázek 20 Střední hodnoty rychlosti podélných vln 

 

7.2  Vyhodnocení příčných vln 

Tabulka 6 Střední hodnoty příčných vln 

č.
 e

ta
lo

n
u

 

rychlost 

příčné 

vlny 

[m/s] č.
 e

ta
lo

n
u

 

rychlost 

příčné 

vlny 

[m/s] č.
 e

ta
lo

n
u

 

rychlost 

příčné 

vlny 

[m/s] č.
 e

ta
lo

n
u

 

rychlost 

příčné 

vlny 

[m/s] 

2 3247 53 3245 108 3243 159 3244 

3 3245 54 3244 109 3243 160 3243 

4 3245 55 3245 110 3244 161 3243 

5 3243 56 3245 111 3244 162 3244 

6 3246 60 3245 112 3243 163 3245 

8 3244 62 3245 114 3244 164 3243 

9 3245 64 3244 115 3244 165 3243 

10 3244 65 3244 116 3244 166 3242 

11 3245 66 3244 117 3242 167 3243 

12 3246 67 3243 118 3243 168 3243 

13 3246 68 3245 119 3243 169 3244 

14 3245 69 3246 120 3244 170 3244 

15 3244 70 3246 121 3244 171 3244 

5 880

5 890

5 900

5 910

5 920

5 930

5 940

5 950

5 960

1 51 101 151 201

ry
ch

lo
st

 š
íř

e
n

í [
m

/s
]

číslo polotovaru

Střední hodnoty rychlosti podélných vln

střední hodnoty 
rychlostí

5920 m/s

5890 m/s

5950 m/s
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16 3244 71 3245 122 3244 172 3243 

17 3243 72 3246 123 3243 173 3243 

19 3244 74 3245 124 3243 174 3242 

20 3246 75 3246 125 3244 175 3244 

21 3244 76 3244 126 3244 176 3245 

22 3246 77 3244 127 3244 177 3242 

23 3245 78 3245 128 3245 178 3243 

24 3246 79 3244 129 3245 179 3243 

25 3246 80 3244 130 3244 180 3242 

26 3244 81 3244 131 3244 181 3243 

27 3246 82 3245 132 3244 182 3242 

28 3246 83 3245 133 3243 183 3242 

29 3247 84 3244 134 3244 184 3244 

30 3246 85 3244 135 3244 185 3244 

31 3245 86 3245 137 3243 186 3243 

32 3244 87 3245 138 3244 187 3244 

33 3243 88 3245 139 3245 188 3243 

34 3246 89 3244 140 3242 189 3244 

35 3245 90 3245 141 3245 190 3244 

36 3244 91 3245 142 3244 191 3243 

37 3247 92 3243 143 3244 192 3244 

38 3244 93 3243 144 3244 193 3243 

39 3245 94 3243 145 3246 194 3242 

40 3244 95 3245 146 3244 195 3245 

41 3245 96 3246 147 3244 196 3245 

42 3244 97 3245 148 3244 197 3245 

43 3244 98 3245 149 3244 198 3243 

44 3244 99 3244 150 3243 199 3242 

45 3243 100 3243 151 3243 200 3243 

46 3244 101 3243 152 3242     

47 3245 102 3243 153 3243     

48 3244 103 3243 154 3243     

49 3244 104 3242 155 3242     

50 3245 105 3243 156 3244     

51 3246 106 3244 157 3242     

52 3244 107 3243 158 3245     
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Poloha středních hodnot rychlostí příčných vln se výrazně liší od polohy vln 

podélných. Ţádný polotovar nedosahuje jmenovité rychlosti 3255 ms
-1

, ale střední 

rychlosti jsou rozprostřeny u dolní mezní hranice.  

Minimální hodnota rychlosti šíření byla stanovena hodnotou 3242 ms
-1

, naopak 

hodnota maximální činila 3247 ms
-1

. Průměrná hodnota rychlosti příčných 

vln 3244 ms
-1

. Průměrné hodnoty rychlosti šíření se vměstnaly do úzké oblasti 5 ms
-1

. 

 

Obrázek 21Střední hodnoty rychlosti příčných vln 

 

Struktura neshodných polotovarů 

Tabulka 7 Přehled třídění polotovarů 

kontrolováno 

ks 
uvolněno ks zmetky ks 

zmetky ks-

podélné vlny 

zmetky ks-

příčné vlny 

200 189 11 5 6 

 

  

3235

3240

3245

3250

3255

3260

3265

3270

3275

0 50 100 150 200 250

ry
ch

lo
st

 š
íř

e
n

í[
m
/s
]

Číslo polotovaru

Střední hodnoty šíření příčných vln

střední hodnoty 
rychlostí

3255 m/s

3240 m/s

3270 m/s
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Obrázek 22 Celkový přehled polotovarů 

 

  

94,5%

2,5% 3,0%

Celkový přehled  
vyhovující vyřazeno na podélné vyřazeno na příčné
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8. Závěr 

Tato bakalářská práce vznikla jako reakce na jakostní upozornění zákazníka na 

nevyhovující rychlosti šíření ultrazvukového vlnění v dodávaných polotovarech 

kalibrační měrky č.1. Cílem bakalářské práce bylo reagovat na tento nedostatek  

a zajistit měření rychlosti šíření ultrazvuku v podmínkách Sas. Polotovary dodáváme 

několik let a výroba polotovarů měla zaběhnutý technologický tok, který jsem rozšířil o 

měření rychlostí šíření podélného a příčného vlnění.  

Pro dokumentaci naměřených hodnot mechanickým měřidlem a hodnot rychlostí 

jsem vytvořil nový dokument „Záznamový list“, který bude zaveden do řízených 

systémových dokumentů v oddělení Řízení kvality Sas. Je to jednotný dokument pro 

zápis naměřených hodnot třmenovým mikrometrem a ultrazvukovými sondami. 

Zároveň slouţí pro zápis rychlostí šíření podélných a příčných ultrazvukových vln 

odečtených z monitoru defektoskopu.  

Na počátku realizace zakázky na výrobu 200 ks polotovarů byl technologický 

postup výroby, který jsem v roce 2017 doplnil o měření rychlostí šíření. Samotnému 

měření předcházela identifikace jednotlivých kusů na jednom z čel, na kterém je 

současně provedeno raţení čísla tavby a značky materiálu. Označil jsem čísly 1 aţ 200. 

Následně jsem označil místa měření čísly 1 aţ 4. Pro příští zakázky vidím jako ulehčení 

a zrychlení označování výrobu šablony, podle které by se místa měření označila. 

Provedl jsem měření třmenovými mikrometry a ultrazvukovými sondami.  

Vyhodnocení, zda rychlost je nebo není v toleranci, provedu ihned. To je moţné 

díky digitálnímu přístroji, který zobrazuje aktuální rychlost šíření vlnění daným 

prostředím. Zaznamenaná data jsem dále zpracoval v programu Microsoft EXCEL [10]. 

Důleţitým výstupem je, ţe rychlost šíření podélného a příčného vlnění musí být 

vyhovující v každém měřeném místě, i kdyţ v normě ČSN EN ISO 2400 se hovoří  

o průměrné rychlosti šíření v kalibrační měrce. Hodnotit pouze průměrnou rychlost ze 

všech kontrolních míst by bylo jednodušší a neshodné kusy z této zakázky by mohly být 

hodnoceny jako vyhovující. Tato podmínka byla dohodnuta s odběratelem, který svá 

měření vyhodnocuje stejně.     
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Nejvýznamnější výstupy z této závěrečné práce bych shrnul do těchto tří bodů, 

seřazených sestupně podle důleţitosti: 

1) Jsem schopen proměřit a odhalit neshodné kusy polotovarů kalibrační měrky 

č. 1, a tím minimalizovat náklady na řízení reklamace.  

2) S odběratelem jsem sjednotil postup při vyhodnocení rychlostí šíření 

ultrazvukového vlnění 

3) Pro záznam a archivaci výsledků měření jsem vytvořil „Záznamový list“ 
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10. Přílohy 

Příloha A – Záznamové listy naměřených hodnot (List č. 1 aţ List č. 10) 
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