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Anotace 
NAVRÁTIL J., Vliv teploty na šíření ultrazvuku v oceli. Diplomová práce. Ostrava:  

VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2008 

 

Klíčová slova: nedestruktivní zkoušení, ultrazvuk, ultrazvuková sonda, cejchování přístrojů, 

kalibrační schody, měření. 

 

Tato diplomová práce se zabývá vlivem zvýšené teploty na ultrazvukové měření tloušťky 

oceli. V úvodní části práce rozebírá nedestruktivní zkoušení materiálu a specifikuje základní 

pojmy ovlivňující šíření ultrazvukových vln. Dále práce popisuje ultrazvukové sondy a 

nejpoužívanější ultrazvukové metody v nedestruktivním zkoušení materiálu. 

Druhá část práce je věnována praktickému měření. Je zde navrhnut postup měření a 

vyhodnocení velikosti odchylek při špatné kalibraci přístroje. V závěru je vyhodnocení 

výsledků a úvaha nad současným běžným postupem kalibrace ultrazvukových přístrojů 

v praxi. 

Abstract 
The Influence of Temperature on Propagation of the Ultrasound in Steel. Thesis. Ostrava: 

VSB – TU Ostrava, The Faculty of Safety Engineering, 2008. 

 

Key words: non-destructive testing, ultrasound, ultrasound probe, equipment standardization, 

calibration steps, measuring. 

 

This thesis deals with the influence of high temperature on the thickness measuring of steel by 

means of ultrasound. The introductory part analyses the non-destructive testing of materials 

and specifies the basic terms relating to the propagation of ultrasonic waves. The paper further 

describes the ultrasonic probes and the most frequent ultrasonic methods used in non-

destructive testing of materials.  

The second part contains the practical measuring and further includes the proposed procedure 

for measuring and estimating of values deviations due to incorrect equipment calibration. The 

concluding part contains an assessment of the results and a comparison with common 

processes for calibration the ultrasonic equipment currently used in practice. 
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1 Úvod 
 

Z hlediska bezpečnosti průmyslu je prevence určitě nejdůležitější součástí. Hlavně 

v chemickém průmyslu za přítomnosti nebezpečných látek je velmi důležité, aby ne došlo 

k jejich úniku a následnému ohrožení života či zdraví osob, újmám na majetku a ohrožení 

životního prostředí. Ve všech případech by tak mohli vzniknout nenahraditelné ztráty.  

 

Aby k únikům nedocházelo, musíme si být jisti, že bude použit kvalitní materiál bez 

jakýchkoli necelistvostí. Bude-li v materiálu přítomna nečistota, zeslabení materiálu nebo 

necelistvost, bude toto místo nejpravděpodobnějším zdrojem úniku. Abychom nebezpečí 

úniku minimalizovali, používá se celá řada zkoušek ověřující kvalitu dodávaného materiálu.  

Za nejchoulostivější místo na potrubí, koloně či zásobníku se obecně považuje svár. Právě ve 

sváru jsou nejčastější vady, které jsou pak potencionálním zdrojem nebezpečí úniku. Těchto 

vad je mnoho druhů. Je to například struska, póry, zápal, studený spoj či neprovařený kořen. 

Tyto kontroly by se měly provádět už před spuštěním provozu, respektive v průběhu výstavby 

provozu.  

 

Další kontroly by se měly provádět v určitých časových intervalech během provozu 

zařízení. Čím je zařízení starší, tím by se měly časové intervaly kontrol zkracovat. Tyto 

kontroly by se měly zaměřovat především na úbytky na potrubí, šíření koroze a sledování 

případných usazenin. Úbytky na potrubí a koroze snižují tloušťku potrubí a může dojít k jeho 

perforaci. Usazeniny vznikají v nejnižší části potrubí, kde bývají umístěny výpustné ventily, 

které se v důsledku usazenin ucpávají. Tyto ventily se pak stávají nefunkčními, v případě 

potřeby vypuštění potrubí.  

 

Tyto kontroly, jak kontroly před uvedením zařízení do provozu, tak i kontroly revizní, 

spočívají v nedestruktivním zkoušení materiálu. V principu jde o kontrolu materiálu, aniž by 

došlo k jeho porušení, které by bránilo v jeho dalším použití. Nedestruktivní zkoušení 

materiálu se označuje jako NDT, z anglického Non-destructive testing. 
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Pro nedestruktivní kontrolu materiálu se používá celá řada různorodých metod. Základní 

metody, které kontrolují pouze povrchové vady, jsou například vizuální kontrola, penetrační 

metoda, nebo magnetoskopie. Další metody jsou pro hloubkovou kontrolu. Ty hledají vady 

uvnitř materiálu či sváru, nebo na vnitřní straně potrubí. Takové metody využívají 

ultrazvukového vlnění a rentgenového záření. Každá tato metoda je vhodná na něco jiného, i 

když se jejich působnost prolíná.   

 

Před uvedením zařízení do provozu nám platná legislativa udává, kolik procent potrubí, 

především svárů, musíme zkontrolovat. Těchto norem a pravidel je celá řada. Bohužel nejsou 

nikde uceleny. Pro názorný příklad uvádím některá z nich. 

 

ČSN EN 13941 platí pro navrhování a provádění vedení vodních tepelných sítí bez 

kanálové sdružené konstrukce předizolovaných potrubí. Tato norma nám říká, že sváry musí 

být zkontrolovány rentgenem, který lze nahradit či jen doplnit ultrazvukem. Radiografická 

zkouška musí být provedena podle norem EN 444, EN 1435. Zkouška ultrazvukem bude 

provedena podle platných norem EN 1714 a EN 583-3. Kritérium přípustnosti ultrazvukového 

zkoušení pak říká norma EN 1712. Tato norma dělí potrubí do tří kategorií, ve kterých se liší 

povinnost procentuální kontroly obvodových svarů. To dále říká následující tabulka. 

 

 
Tabulka 1 - Procentuelní vyjádření povinných zkoušek u předizolovaných horkovodů  [8] 

Procentuální hodnota kontrol obvodových svárů, když 
zkouška těsnosti  

 
Třída projektu 

Je provedena Není provedena 

A 5  20 

B 10  50 

C 20 100 

Vizuální kontrola musí být provedena na 100 % svárů. 

 

 

 

 

 



 5

Technická pravidla dělí potrubí podle proudícího média. Například pro vodík platí 

pravidlo G 70601, pro dusík G 70602. Obě tato pravidla zní téměř stejně. Říkají nám, že pro 

kontrolu těchto potrubních rozvodů namátkově vybereme minimálně 2 % z celkového počtu 

svarů. Najdeme-li nějakou vadu v těchto dvou procentech, pak musíme počet kontrolovaných 

svarů zdvojnásobit. V případě, že opět narazíme na nějakou vadu, pak už musíme provést 

stoprocentní kontrolu.  

 

 

Nedestruktivní zkoušení materiálu je nezastupitelnou složkou bezpečnosti. Díky němu 

bylo nesčetněkrát předejito úniku nebezpečné látky, havárii v elektrárnách či pádu 

mrakodrapu. V důsledku toho bylo ochráněno mnoho lidských životů a nebylo 

kontaminováno životní prostředí. Nedestruktivní zkoušení materiálu je nenahraditelné a 

zůstává pouze otázkou zda je dostatečně využívané. 
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1 Rešerše literatury 
 

Při přípravě této diplomové práce jsem použil jak literatury dostupné v knihovně, tak i 

odborných článků, ale především řady norem. V úvodu diplomové práce jsem pracoval 

především s normami ČSN EN 13481 a ČSN EN 13941 které jsem použil pro příklad 

procentuelní kontroly. Není totiž žádná dostupná literatura, kde by toto bylo uceleno. Každé 

průmyslové odvětví to má pouze ve svých normách.  

 

V první části této práce jsem čerpal z knih Jaroslava Obraze Zkoušení materiálu 

ultrazvukem a Ultrazvuk v měřicí technice. I přes poměrně značné stáří této literatury jsou to 

v naší zemi jednoznačně nejucelenější knihy vystihující celou problematiku ultrazvukového 

vlnění a nedestruktivního zkoušení materiálu ultrazvukem. Proto se tato literatura stala 

základním pramenem, ze kterého pro popsání základních pojmů ultrazvuku. Pro popis 

problému ultrazvukového zkoušení v praxi jsem čerpal především z norem, jako ČSN EN 

12668, ČSN EN 12223, ČSN EN 583, ČSN EN 1712.  

 

Pro druhou část diplomové práce, stanovení problému kalibrace používané v praxi jsem 

čerpal z literatury Základy sdílení tepla pana Blahotě a Kadlece. Práci a praktické měření jsem 

vyhodnotil na základě informací ze skript Technická měření Vdoleček, Sládek. Z této 

literatury jsem čerpal především pro vyhodnocení výsledků a stanovení odchylek. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7

3 Základní pojmy ultrazvuku 
 

3.1 Úvod 
 

Jednou z možností kontrol je ultrazvuková defektoskopie. Ultrazvukové vlny se dnes již 

uplatňují snad ve všech přírodních vědách a prosazuje se i v mnoha odvětvích techniky. 

Používají se dva typy ultrazvuku. Aktivní a pasivní. Aktivní, pracuje s velkými intenzitami 

pro dosažení chemických či fyzikálních účinků. Může být použitý pro svařování, čištění 

součástí či obrábění součástí. Lze se sním setkat i v lékařské terapii. Pasivní ultrazvuk je, díky 

svým malým intenzitám, vhodný pro měřící a diagnostické účely. Hlavně při nedestruktivním 

zkoušení materiálu je dnes už nenahraditelný.  

 

Teprve v roce 1929 S. J. Sokolov, sovětský fyzik, zveřejnil návrh postupu zjišťování 

vnitřních nehomogenit prostředí pomocí ultrazvuku. Ultrazvuková defektoskopie pak 

zaznamenala velký rozmach v padesátých letech. Nedestruktivní metody zkoušení materiálu 

mají dnes opravdu velký význam pro zvyšování jakosti a spolehlivosti výrobků. Dnes se 

využívá téměř v každém strojírenském, dopravním či hutním závodě.  

 

Základními fyzikálními pojmy ultrazvuku, potřebnými k pochopení problematiky 

ultrazvukové defektoskopie jsou: Ultrazvukové vlny 

Rychlost šíření                 

Útlum ultrazvuku 

Geometrické šíření 

Vlnové vyzařování zdrojů 

Tyto fyzikální pojmy budou v následující kapitole krátce popsány, abych se na ně mohl při 
svém měření odvolat. 

 

3.2 Ultrazvukové vlny 

 
Ultrazvuk jsou vlastně mechanické kmity částic prostředí. Frekvence těchto kmitů je 15 

kHz v průmyslové praxi, v laboratořích kolem 30 kHz. Pracuje se s pasivním ultrazvukem, 

nízké intenzity, obvykle do 10³ W*mm². Pasivní ultrazvuk nemá v podstatě žádné fyzikální 
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ani chemické účinky. Je možno vysílat ultrazvukové impulsy, spojité vlny i nepřetržité 

ultrazvukové vlnění. Nejvíce se ale používá impulsového vysílání ultrazvukových kmitů.  

 

3.2.1 Harmonické kmitání 

 
Pomocí Fourierovy analýzy lze každý periodický pohyb rozložit na harmonické složky. 

Každá z těchto složek má na své frekvenci sinusový průběh. U pasivního ultrazvuku se 

setkáváme pouze s malými amplitudami. U těchto kmitajících částic nenastávají výraznější 

odchylky od sinusového tvaru. Tento druh kmitání můžeme popsat tzv. vlnovou rovnicí: [2] 

 

²
²²

²
²

x
ac

t
a

∂
∂

=
∂
∂

                                                             (3 – 1) 

 

Partikulárním řešením této rovnice je vztah pro okamžitou výchylku a pro jednosměrný 

harmonický pohyb v ose x.  

 

)(*sin*
c
xtAa −= ω                                                 (3 – 2) 

Kde je: A……….amplituda výchylky (m) 

a………...okamžitá výchylka (m) 

t…………čas (s) 

ω.......... ...kruhová frekvence (rad*s1) 

c………...rychlost šíření vlnění (m*s-1) 

x………...souřadnice polohy daného bodu vzhledem k průsečíku 

 

Částice, kolem své rovnovážné polohy, kmitá úhlovou rychlostí (kruhovou frekvencí).   

 

f
t

**2 πϕω ==                                                       (3 – 3) 

Kde je: ω............ kruhová frekvence (rad*s1) 

φ………..fázový úhel (rad) 

t…………čas (s) 

f…………frekvence kmitání (s1) 
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Při harmonickém kmitání se okamžitá výchylka a po určitém čase opakuje. Tento časový 

úsek nazýváme periodou kmitů a je rovna převrácené hodnotě frekvence kmitání. 

 

f
T 1
=                                                                         (3 – 4) 

Kde: T……….perioda kmitu 

f……….frekvence kmitání 

 

Vzdálenost dvou míst, v nichž částice kmitají ve stejné fázi, definujeme jako vlnovou 

délku. Ta je závislá na rychlosti šíření ultrazvukové vlny a periodě kmitu. Z toho vyplývá, že 

mezi vlnovou délkou a frekvencí je nepřímá úměrnost.  

 

f
cTc == *λ                                                             (3 – 5) 

Kde:  λ……….vlnová délka (m) 

c……….rychlost šíření vlny (m*s-1) 

T……….perioda kmitu (s) 

f……….frekvence kmitání (s1) 

 

Rychlost kmitání částic kolem rovnovážné polohy nezýváme rychlostí akustickou. Ta je 

dána derivací okamžité výchylky: 

 

)*cos(** ϕωω −== tA
dt
dav                                   (3 – 6) 

Kde:  ω.......... kruhová frekvence (rad*s1) 

φ……….fázový úhel (rad) 

t……….čas (s) 

A……….amplituda výchylky (m) 
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3.2.2 Akustický tlak 

 
Při postupném rozkmitávání se sousední částice dostávají do pohybu se určitým fázovým 

zpožděním. To způsobuje že, se částice k sobě různě přibližují. Vznikají tak oblasti, v nichž 

dochází ke zvýšení tlaku, které se střídají s oblastmi snížení tlaku. Tento tlak, vznikající při 

šíření ultrazvukové vlny se nazývá akustický tlak. Hodnota akustického tlaku p je úměrná 

akustické rychlosti v. Konstantou úměrnosti je měrná akustická impedance z. Ta je obecně 

komplexní, neboť mezi rychlostí a akustickým tlakem dochází k fázovému posunu. V případě 

šíření rovinné či kulové vlny nekonečném prostředí je akustická měrná impedance reálná. Je 

nazývána charakteristická impedance, nebo akustický vlnový odpor, a je dán součinem 

hustoty ρ a rychlosti šíření c.  

 

Z pohledu zkoušení materiálu je důležitějším parametrem ultrazvukového pole akustický 

tlak. Ten je úměrný elektrickému napětí na akustickém měniči, které se zpracovává pro 

vyhodnocení přijímaných ultrazvukových kmitů. Malým intenzitám odpovídají malé 

amplitudy výchylek. 

 

3.2.3 Způsoby šíření ultrazvukových vln 

 
Jestliže všechny sousední částice kmitají ve stejné fázi, tvoří tzv. vlnoplochu. Podle tvaru 

této vlnoplochy označujeme tři typy vln. 

 

1. Jde- li o vlnu rovinnou, tvoří vlnoplocha kolmou rovinu na směr šíření. Lze říci, že 

jejím zdrojem je harmonicky kmitající nekonečná rovina. 

2. Při představě kmitajícího nekonečného válce se zanedbatelně malým průměrem, 

kolem kterého se vytvoří soustředěné vlnoplochy, máme válcové vlny. Jejich 

vlnoplochy tvoří vzájemně souosé válce. 

3. Při kmitání bodového zdroje kolem něj vzniká kulová vlna. Vlnoplochy pak mají 

tvar soustředných koulí se středem ve zdroji. Při značně velkém poloměru, můžu 

říci, že kulová vlna přechází ve vlnu rovinnou. 
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                       Obrázek 1 – Tvary vlnoplochy a) rovinná vlna, b) válcová vlna, c) kulová vlna 
 

 

3.2.4 Druhy ultrazvukových vln 

 
 Ultrazvukové vlny, které se šíří prostředím mohou být několika druhů. Ty se od sebe liší 

rozkmitáváním částic prostředí vzhledem ke směru šíření ultrazvukové vlny.  

 

3.2.4.1 Podélné vlny (longitudinální)  

 
Při této vlně částice prostředí kmitají po přímce ve směru šíření vlny. Dochází tak ke 

střídavému zhušťování a zřeďování prostředí, což má za následek tlak a tah. Podélné vlny se 

šíří plynným, kapalným i tuhým prostředím.  

 

3.2.4.2 Příčné vlny (transverzální) 

 
Částice prostředí kmitají kolmo na směr šíření ultrazvukové vlny. Mohou se šířit pouze 

v prostředí, kde je kladen dostatečně velký odpor namáhání ve smyku. To je splněno pouze 

v prostředím tuhém. V kapalinách a plynech se tyto vlny šířit nemohou. 
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3.2.4.3 Povrchové vlny (Rayleighovy) 

 
Mohou se šířit na volném povrchu tuhé látky. Jde o zvláštní příčné vlny. Částice prostředí 

kmitají kolem rovnovážné polohy po elipsovité dráze. To je způsobeno působením kolmé síly 

na směr šíření, která je výrazně větší než síla působící v jeho směru. 

 

3.2.4.4 Deskové vlny (Lambovy) 

 
Jsou to sférické vlny, které se mohou šířit v prostředí, jehož rozměr, v jednom nebo obou 

směrech, je srovnatelný s délkou vlny. Vyskytují se jako vlny ohybové (asymetrické) a jako 

vlny dilatační (symetrické).  Částice prostředí kmitají po eliptické dráze.  

 

3.2.4.5 Lovcovy vlny 

 
Ty to vlny jsou zvláštním případem Lambových vln. Částice kmitají čistě příčnými kmity 

polarizovanými v rovině rovnoběžné s povrchem. [1]  

 

3.3 Rychlost šíření ultrazvuku v tuhých látkách 

 
Tuhé látky mohou, na rozdíl od kapalin a plynů, přenášet všechny druhy ultrazvukových 

vln. Tato vlastnost je díky mnohem větším mezi atomárním vazebním silám. U anizotropních 

látek závisí rychlost šíření ultrazvukových vln na orientaci. Naproti tomu u izotopických látek 

je rychlost šíření ve všech směrech stejná. Izotopické látky jsou buď amorfní, nebo 

polykrystalické. U polykrystalických látek je velký počet zrn orientován zcela náhodně.  

 

3.3.1 Rychlost šíření podélných vln 

 
Rychlost šíření podélných vln, označovaných jako cL, v tuhých látkách závisí na poměru 

vlnové délky λ a rozměrů prostředí. 
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a) v neohraničeném prostředí  [1], [2] 

 

)
)1(*)1(

1*( 
ηµ

µ
ρ −+

−
=

EcL                                       (3 – 7) 

kde:  cL ……….rychlost šíření [m* s1]  

E………..dynamický modul pružnosti v tahu [Pa] 

ρ…………hustota prostředí kg*m-3] 

µ…………Poissonovo číslo, je bezrozměrné, (pro tuhá prostředí nabývá hodnot 0–0,5) 

 

b) v prostředí ve kterém je jeden, rozměr a, b ve směru kolmém k šíření ohraničen 

(deska), a>>λ, b<< λ, [1], [2] 

 

)
1

1*( 2µρ −
=

EcL                                                    (3 – 8) 

kde:   cL ……….rychlost šíření (m* s1)  

E………..dynamický modul pružnosti v tahu (Pa) 

ρ…………hustota prostředí (kg*m-3) 

µ…………Poissonovo číslo, je bezrozměrné, (pro tuhá prostředí nabývá hodnot 0–0,5) 

 

c) v prostředí ve kterém jsou oba rozměry a, b ve směru kolmém  k šíření ohraničeny 

(tyč), a<< λ, b<< λ, [1], [2] 

 

ρ
EcL =                                                                    (3 – 9) 

kde:   cL………..rychlost šíření (m* s1) 

E………..dynamický modul pružnosti v tahu (Pa) 

ρ…………hustota prostředí (kg*m-3) 

 

3.3.2 Rychlost šíření příčných vln v tuhých látkách 

 
Rychlost šíření příčných vln v neohraničeném prostředí tuhých látek, nám udává 

následující vztah. [1], [2] 
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)
)1(2

1*(
µρρ +

==
EGcT                                    (3 – 10) 

 

kde:   cT………..rychlost šíření (m* s1) 

G………..modul pružnosti ve smyku (Pa) 

E………..dynamický modul pružnosti v tahu (Pa) 

ρ…………hustota prostředí (kg*m-3) 

µ…………Poissonovo číslo, je bezrozměrné, (pro tuhá prostředí nabývá hodnot 0–0,5) 

 
Tabulka 2 – Příklady rychlostí šíření příčných a podélných ultrazvukových vln  [1] 

Rychlost šíření ultrazvukových vln c (m* s1) Prostředí 
podélných cL příčných cT 

hliník 6320 3080 

měď 4700 2260 

ocel 5900 - 6000 3260 

stříbro 3600 1590 

led 3980 1990 

plexisklo 2670 1390 

Sklo křemenné 5570 3515 

mramor 6150 3260 

slída 7760 2160 

žula 4450 2780 

        
 

3.4 Útlum ultrazvukových vln v tuhých látkách 

 
Ultrazvuková vlna procházející prostředím ztrácí svojí energii v závislosti na vlastnostech 

prostředí, ve kterém se šíří. Příčinou útlumu ultrazvukových vln je: 

 

a) pohlcování ultrazvukových vln. V důsledku vnitřního tření kmitajících částic se 

mechanická energie mění na tepelnou. 

b) Lom, odraz, rozptyl a ohyb. Útlum tohoto druhu se vyskytuje hlavně 

v polykrystalickém a nehomogenním prostředí. Tento útlum se nazývá útlum 
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rozptylem. Jeho příčinou je dopadání ultrazvukových vln na jednotlivá rozhraní 

nehomogenního prostředí.  

 

V tuhých látkách vznikají oba druhy útlumu. Celkový součinitel útlumu, označovaný jako 

α, je pak dán součtem jednotlivých složek útlumu. 

 

21 ααα +=   

 

Kde α1 je útlum pohlcováním, při němž se mechanická energie kmitů mění na energii 

tepelnou, a α2 je útlum rozptylem, při kterém se energie ultrazvukových vln ztrácí v důsledku 

odrazu a lomu do různých směrů. V důsledku adiabatických změn v objemu je útlum 

podélných vln větší než útlum vln příčných. V tuhých látkách je útlum pohlcováním úměrný 

frekvenci ultrazvukových vln. U útlumu rozptylem obecně platí, že se zvětšující se anizotropií 

krystalů stoupají i ztráty rozptylem.  

 
 Tabulka 3 – Útlum příčných a podélných ultrazvukových vln  [1] 

Útlum ultrazvukových vln (dB* mm1) Prostředí 
podélných αL příčných αT 

hliník 0,001 – 0,04 0,003 – 0,04 

měď 0,05 – 0,2 - 

ocel feritická 0,01 – 0,1 0,02 – 0,3 

ocel austentická 0,03 – 0,4 0,1 – 0,5 

plexisklo 0,5 - 

Sklo křemenné 0,006 - 

       
 

3.5 Geometrické šíření ultrazvukových vln 

 
Šíření ultrazvukových vln ovlivňuje každé rozhraní, na které vlny dopadnou. Při dopadu 

vlny nastává odraz a při šikmém dopadu vlny i lom. Dopadne-li ultrazvuková vlna na rozhraní 

dvou prostředí s určitými vlnovými odpory, tak se její část odrazí a zůstává v prvním 

prostředí, a část vln projde do prostředí druhého. Pak tedy odražená vlna postupuje 

v záporném směru dráhy. V případě že ultrazvuková vlna přechází z prostředí hustšího do 
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prostředí řidšího, je fáze odražené vlny opačná než fáze vlny dopadající. V opačném případě 

fáze odražené vlny zůstává stejná. To platí pro všechny druhy ultrazvukových vln. Z toho je 

patrné, že na rozhraní plynu a tuhé látky dojde k téměř ke stoprocentnímu odrazu. Proto se 

také lze při zkoušení ultrazvukem zjistí i velmi malé necelistvosti v materiálu, které jsou 

vyplněné plynem. Pro přenos ultrazvukových vln mezi dvěma tuhými prostředími se používá 

vazební prostředí. To musí být buď kapalné, nebo polotuhé, jako vazelíny či pasty. Pak se 

odraz sníží na devadesát až osmdesát procent. 

 

Při kolmém dopadu nepřetržitě se šířící vlny na rozhraní dvou prostředí, dochází 

v původním prostředí k interferenci dopadající a odražené vlny. Dojde ke skládání dopadající 

a odražené vlny a vznikne vlna stojatá. Stojatá ultrazvuková vlna je zvláštní tím, že maxima 

amplitudy, takzvané kmitny, a minima amplitudy, takzvané uzly, nemění svou polohu a 

cyklicky se opakují ve stejných vzdálenostech. Tato vzdálenost je rovna polovině vlnové 

délky λ.  

 

Při šikmém dopadu ultrazvukové vlny na rozhraní dvou tuhých prostředí dojde k odrazu a 

lomu. Odražené a lomené vlny mohou být v tuhém prostředí dvojího druhu, vlny podélné a 

vlny příčné. Může zde docházet k situaci, kdy vlna odražená je jiného druhu než vlna 

dopadající. Tento jev je označován jako transformace vln. Lom ultrazvukové vlny je změna 

směru šíření vlny, vzhledem ke směru vlny dopadající. Bude-li rovinná podélná vlna dopadat 

na rozhraní dvou tuhých neohraničených prostředí, mohou v každém z nich, odrazem a 

lomem, vzniknout dvě vlny, jedna podélná a druhá příčná. Ta je polarizovaná v rovině 

dopadu. Úhly všech složek je dán od normály k rozhraní v místě dopadu paprsku. Jejich vztah 

je definován Snellovým zákonem: [1], [2] 

 

2

2

2

2

1

1

1

1 sinsinsinsin

T

T

L

L

T

T

L

L

cccc
αααα

===                      (3 – 11) 

 

kde:   cL1……....rychlost šíření podélné vlny v prostředí 1 (m* s1) 

cT1……….rychlost šíření příčné vlny v prostředí 1 (m* s1) 

cL2……....rychlost šíření podélné vlny v prostředí 2 (m* s1) 

cT2……….rychlost šíření příčné vlny v prostředí 2 (m* s1) 

α L1……….úhel podélné vlny od kolmice k prostředí 1  

α T1………. úhel příčné vlny od kolmice k prostředí 1 
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α L2………. úhel podélné vlny od kolmice k prostředí 2  

α T2………. úhel příčné vlny od kolmice k prostředí 2  

Poměr rychlostí šíření c1 / c2 se nazývá indexem lomu.  

 

3.6 Vlnové vyzařování zdrojů 

 

3.6.1 Blízké pole 

 
Nejednodušším tvarem zdroje vyzařujícího ultrazvukové vlny je kmitající koule o 

nekonečně malém průměru. Zdroj takového tvaru je zdroj bodový. Bodový zdroj vyzařuje 

ultrazvukové vlny do všech směrů rovnoměrně. V praxi se lze také setkat s plošným zdrojem 

vlnění, kmitající destičkou. Všechny povrchové body destičky kmitají se stejnou amplitudou a 

stejnou fází. Tento způsob kmitání se nazývá kmitání pístové. Pístový zdroj se skládá 

z nekonečného množství kmitajících bodových zdrojů. Každý z těchto zdrojů vyzařuje do 

prostředí kulovou vlnu. Vlny vzájemně interferují, čímž vytváří difrakční pole. V blízkosti 

zdroje se dráhy dílčích paprsků liší více. V tomto důsledku budou maxima a minima 

akustického tlaku hustší. Naopak dále od zdroje budou vzdálenosti mezi maximem a 

minimem akustického tlaku větší. V blízkém poli jsou maxima i minima rozložena i mimo 

osu zdroje. K tomu dochází vlivem interference. U kruhového zdroje, pro popis vyzařovacích 

vlastností, musíme znát průměr a jeho frekvenci, nebo stačí délka blízkého pole. U 

obdélníkového zdroje závisí rozložení akustického tlaku i na poměru jeho stran. Mají-li tyto 

zdroje ultrazvukového vlnění poměr stran blízký jedné, je maximum akustického tlaku na 

konci blízkého pole. U protáhlých zdrojů je větší akustický tlak v maximech bližších ke 

zdroji. 

 

3.6.2 Vzdálené pole 

 
Ve vzdálenosti, kde se interference ultrazvukových vln uplatňují výrazně méně, je oblast 

vzdáleného pole. V této oblasti se skládají elementární vlny se stejnou fází. Mezi koncem 

blízkého a začátkem vzdáleného pole je takzvaná přechodová oblast. V této oblasti, stejně 

jako v oblasti vzdáleného pole, akustický tlak klesá se vzdáleností od osy i se vzdáleností od 

zdroje.  
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4 Elektroakustické měniče 
 

Ultrazvukové vlny se vysílají a přijímají pomocí elektroakustických měničů, umístěných 

v ultrazvukové sondě. Tyto měniče dokáží převádět elektrickou energii na energii 

mechanickou a naopak, mechanickou energii na energii elektrickou. Pro ultrazvukovou měřící 

techniku mají význam dva druhy měničů. Jsou to měniče piezoelektrické, v nichž dochází 

k přeměně energie prostřednictvím elastických vazeb na úrovni molekul. Druhé jsou 

elektromagnetické měniče v nichž dochází k přeměně energie prostřednictvím 

elektromagnetických vazeb.  

 

4.1 Piezoelektrické měniče 

 
V nedestruktivním zkoušení materiálu se jako zdroje ultrazvukových impulsů využívají 

především piezoelektrické měniče. Používají se jako elektroakustické transformátory 

elektrické energie na mechanickou a naopak.  

 

Krystalickou mřížku látek s piezoelektrickými vlastnostmi tvoří negativní a pozitivní 

ionty. Tyto ionty jsou uspořádány tak, že se při deformaci posunou do polohy aby každá 

doména získala elektrický dipólový moment. Na celém piezoelektrickém krystalu tak vznikne 

náboj. Tento jev je označován jako přímý piezoelektrický jev. Vzniká elektrické napětí, které 

je přímo úměrné tlaku na krystal. Opakem přímého piezoelektrického jevu je piezoelektrický 

jev nepřímý. Při tomto jevu je tomu naopak. V elektrickém poli dochází k mechanické 

deformaci krystalu, která je přímosměrná vloženému elektrickému napětí. 

 

Piezoelektrické vlastnosti mají různé krystaly, ať už přirozené či umělé. Z přirozených je 

to například křemen a turmalín. Z umělých pak niobát lithia, bariumtitanátová a zirkonátová 

keramika. Ty se vyznačují silnými elektrostrikčními vlastnostmi. Jsou to feroelektrika. 

Feroelektrika se v elektrickém poli chovají podobně jako feromagnetika v poli magnetickém. 

Oba druhy látek mají nelineární vztah mezi polarizací a intenzitou pole. V současné době se 

dává přednost spíše piezokeramice. Její vlastnosti jsou vhodnější pro elektroakustické měniče 

především z důvodů ekonomických. Výhodou křemenných měničů je nízká permitivita a 

dobré mechanické vlastnosti. Stále se jich používá při vyšších frekvencích, hlavně jako 

přijímačů ultrazvuku.  
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4.2 Magnetostrikční měniče 

 
Magnetostrikce je jev obdobný elektrostrikci. Některé látky mění svůj tvar a objem 

v elektromagnetickém poli. Magnetostrikční jev je vratný, proto ho lze využít v některých 

ultrazvukových sondách. Vloží-li se tyč z magnetostrikčního materiálu do proměnného 

magnetického pole, dochází k poměrné změně její délky. Nejvýznamnější magnetostrikční 

materiály jsou kovy jako nikl, kobalt, permendur, permalloy a ferity. Magnetostriktní měniče 

jsou využitelné pouze při nízkých frekvencích, u materiálů s velkým útlumem. Z důvodu 

složité výroby se v praxi moc nepoužívají. 
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5 Ultrazvukové sondy 
 

Ultrazvukové sondy plní úkol vysílání a přijmu ultrazvukových vln. Podle 

elektroakustického měniče rozlišujeme sondy piezoelektrické a magnetostrikční. Budu se 

zabývat především sondami piezoelektrickými. 

 

Dále se sondy dělí podle druhu vysílaných a přijímaných vln. Sondy jsou pro vlny 

podélné, příčné, povrchové. Podle jejich provedení jsou sondy přímé, které vlny vysílají 

kolmo ke svému povrchu, a sondy úhlové, které vysílají vlny pod určitým úhlem.  

 

Sondy pro zkoušení materiálu mohou pracovat buď jako vysílač, nebo jako přijímač, nebo 

mohou plnit obě funkce současně. Sonda je součástí defektoskopického zařízení, na kterém 

závisí jeho vlastnosti. Proto musí splňovat určité požadavky: 

1. Maximální vysílací výkon při minimální šířce impulsu. Je důležité aby pro měření 

byla zvolena správná sonda. Jde o průměr měniče, který udává šíři svazku 

ultrazvukových vln v souvislosti se správnou frekvencí, která ovlivňuje vlastnosti 

ultrazvukového svazku. 

2. Odstup signálu od signálů parazitních, které v sondě vznikají. Jde o filtrování 

frekvenčního spektra od nižších frekvencí. Je to eliminace šumů a bludných ech, které 

vznikají při náběhu a útlumu frekvence. 

3. Co možná nejmenší mrtvé pásmo, pokud sonda pracuje jako vysílač i jako přijímač. 

Mrtvé pásmo je vstupní echo, ultrazvukové vlny vstupují do materiálu. Je dáno 

konstrukcí sondy a je uvedeno v datalistu dané sondy. Jeho délka je dána frekvencí, 

velikostí měniče. Mrtvé pásmo je místo interference a vyskytuje se vždy u kontaktního 

zkoušení. 

 

5.1 Přímé sondy 

 

Přímé sondy vysílají a přijímají ultrazvukové impulsy kolmo na zkoušený materiál. Přímé 

sondy většinou mají piezokeramický měnič v těsné blízkosti prostředí. Za měničem je tlumící 

tělísko, které simuluje nekonečné prostředí, z něhož se nevracejí žádné odrazy vln zpět do 

měniče. Většinou je vyrobeno z wolframového prášku spojeného epoxidovou pryskyřicí. 
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Poškození piezoelektrického měniče zabraňuje ochranná krycí vrstva. Ta je mezi měničem a 

plochou zkoušeného materiálu.  

 

Jednoduché sondy dokáží přijímat i vysílat podélné popřípadě příčné vlny. Sondy dvojité 

pracují podobně jako sondy jednoduché, ale mají dva od sebe oddělené měniče v jednom 

krytu. Jeden měnič je vysílací a druhý je přijímací. V některých případech, pro měření malé 

tloušťky, se užívá speciální sondy jednoměničové s předsádkou. U těchto sond vznikají 

v předsádce ztráty. 

 

5.2 Úhlové sondy 

 
Úhlové sondy jsou založeny na lomu ultrazvukových vln. Tyto sondy vysílají a přijímají 

ultrazvukové vlny pod určitým úhlem. Používají se ke zkoušení materiálu pomocí příčných i 

podélných vln. Rozhraní, na němž lom vzniká, se označuje jako lomový klín. Na povrch 

zkoušeného materiálu dopadá podélná ultrazvuková vlna pod úhlem dopadu α1, který 

odpovídá úhlu lomu α2. Jako lomový klín se pro své vlastnosti nejčastěji používá plexisklo. 

Sonda, stejně jako sonda přímá, je složena z měniče, tlumícího prostředí a tlumícího tělíska. 

Navíc je pouze lomový klín. V defektoskopii se nejčastěji používají sondy vysílající 

ultrazvukové vlny pod úhly: 35°, 45°, 60°, 70°, 80°. Existují také sondy tvořené klínem na 

který je připevněna sonda přímá.  
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6 Cejchování a kontrola přístrojů a sond 
 

Pro správnou činnost ultrazvukového přístroje je nutné ho správně nastavit a případně ho 

ocejchovat. To proto, abychom přímo dostali kvalitní údaje. Pro přesné měření a lokalizaci je 

vhodné proměřit vlastnosti ultrazvukových sond.  

 

6.1 Kontrolní měrky 

 
Pro periodickou kontrolu ultrazvukových přístrojů a jejich cejchování se používají 

kontrolní měrky, nebo cejchovací zařízení. Podle nich se přístroje seřizují a zjišťují některé 

jejich charakteristické vlastnosti. Základní měrka pro defektoskopy byla doporučena 

mezinárodním svářečským ústavem. Tato měrka se označuje jako K1. Je určená pro přístroje 

pracující ve frekvenčním rozmezí od 0,5 MHz do 15 MHz. Její podrobný popis je v ČSN ISO 

2400 z roku 1994, která nahrazuje normu ČSN 35 6885. S touto měrkou lze kalibrovat 

ultrazvukové defektoskopy s přímými i úhlovými sondami. Podobný účel má také sonda 

označovaná jako K2. Ta se pro své menší rozměry a hmotnost užívá především na montážích.  

 

Vznikla i řada dalších měrek. Například pro měření citlivosti ultrazvukových 

defektoskopů. V těchto měrkách jsou ze spodní strany otvory určitého průměru, které 

nahrazují vnitřní vady.  

 

Pro zjišťování mrtvého pásma (viz kap. 5 ods. III) se používají jednoduché měrky ve tvaru 

schodů. Ty jsou odstupňovány buď po jednom, nebo několika milimetrech. V defektoskopii 

tyto měrky bývají zhotoveny z oceli. Speciální měrka, která dokáže nejen kontrolovat 

rozlišovací schopnost, ale také měřit ultrazvukovou frekvenci, je v podstatě mikrometrický 

šroub se dvěma odrazovými plochami. 
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7 Metody ultrazvukového zkoušení  
 

7.1 Metoda průchodová 

 
Průchodová metoda je nejstarší a nejjednodušší metodou vůbec. Je založena na měření 

procházejícího akustického tlaku. Za necelistvostí materiálu se vytvoří ultrazvukový stín a tím 

se sníží tlak procházející ultrazvukové vlny. U této metody musíme použít dvou sond, vysílací 

a přijímací. Každá ze sond je umístěna na jedné straně vyšetřovaného materiálu. Sondy musí 

být umístěny v jedné ose. Vysílač vysílá ultrazvukové kmity do vyšetřovaného prostředí. 

Kmity mohou být vysílány buď nepřetržitě, nebo ve formě krátkých impulsů. Na protilehlé 

straně materiálu je umístěn přijímač, který vyslané kmity přijímá. Mezi sondami a testovaným 

materiálem musí být dobrá akustická vazba. Při této metodě se většinou používá podélných 

ultrazvukových vln. V souvislosti s tím se proto jako vazební prostředí používají kapalné 

látky.   

                      

Obrázek 2 - Schéma průchodové metody 
 

 

Určitou nevýhodou této metody je, že vyšetřovaný materiál musí mít konstantní tloušťku. 

Průchodová metoda se dále nehodí na vyšetřování příliš silných materiálů, protože u 

vzdálenějších necelistvostí v materiálu, vzniká difrakce, ohyb, ultrazvukových vln. 
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Naproti tomu výhodou průchodové metody je, že u ní nevzniká mrtvé pásmo, které občas 

omezuje použití metody odrazové. 

 

7.2 Metoda odrazová 

 
Obrázek 3 – Schéma odrazové metody 

 

7.2.1 Metoda impulsová 

 
Tato metoda je vůbec nejpoužívanější metodou při nedestruktivním zkoušení materiálu 

ultrazvukem. Poskytuje velké množství informací o vyšetřovaném předmětu. Definuje nám 

jak jeho rozměry, tak i jeho necelistvost a strukturu. Používá se zde pouze jedna sonda, která 

impulsy jak vysílá, tak i přijímá. Tato sonda je akusticky vázána na zkoušené prostředí. 

Vysílané impulsy se odrážejí od povrchu materiálu, i od jeho necelistvostí. Tato metoda, 

odrazová impulsová, nám dává informaci o vzdálenosti plochy, od které se odrazila. Tato 

vzdálenost je dána zpožděním, s nímž se odražený impuls, echo, vrátí zpět do sondy. Velikost 

odrazové plochy, případná necelistvost, je dána výškou echa zobrazeného na obrazovce. 
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7.2.2 Metoda rezonanční 

 
Když budeme do materiálu o konstantní tloušťce d vysílat ultrazvukové vlny, vznikne vlna 

stojatá. Při rezonanční metodě vystačíme pouze s jednou sondou. Ta obvykle vysílá 

nepřerušovaný svazek ultrazvukových vln. Ojediněle jsou vysílány impulsy, které ale musí 

být dostatečné délky, aby došlo k ustálenému stavu.  

 

7.3 Další metody 

 

Dále existuje ultrazvuková spektrometrie a ultrazvuková holografie. S těmito metodami se 

setkáme v této oblasti jen vzácně a jsou velmi odlišné od metody kterou budu užívat ve svém 

měření, tak se jimi podrobněji nezabývám. 
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8 Praktická měření 
 

Při revizních zkouškách, sledování úbytků tloušťky stěny potrubí či postupování koroze, 

se často setkáváme se zkoušením za provozu. To často souvisí se zvýšenou teplotou potrubí, 

což může způsobit komplikace. S vybavením samozřejmě není problém. Dnes existují 

speciální sondy s teplotní odolností až do 600°C. Užívají se také speciální gely jako pojivo, 

které odolávají takto vysokým teplotám. Největší problém vzniká při kalibraci přístroje, 

protože zvýšená teplota ovlivňuje šíření ultrazvukových vln ve zkoušeném materiálu. V 

laboratorních podmínkách není nic jednoduššího než zahřát kalibrační schody či blok na 

požadovanou teplotu a přístroj překalibrovat. V praxi to už je složitější. Na provoze se 

využívá přestupu tepla. Kalibrační měrka se položí na horké potrubí a po určité době se 

konstatuje, že je homogenně prohřátá na teplotu potrubí. Následně se na takto zahřáté měrce 

přístroj překalibruje. Obecně se tvrdí, že je to dostačující způsob na požadovanou přesnost 

měření. Tato kalibrace by se měla zřejmě opakovat při každé změně potrubní větve, kvůli 

riziku změny teploty. Toto měření by se mělo zaměřit do jaké míry a jak zvýšená teplota 

šíření ultrazvuku ovlivňuje a pokusit se najít teplotní rozsahy, ve kterých můžeme ještě měřit 

s přístrojem kalibrovaným na konkrétní teplotu. V praxi se vůbec nepočítá s teplotní 

roztažností materiálu, tak se pokusíme zjistit do jaké míry je tímto měření ovlivněno. 

 

8.1 Metoda použitá pro měření 

 
Pro měření využijeme metody odrazové impulsové. Je to pro její použitelnost v praxi, a 

protože vzhledem k její jednoduchosti očekáváme poměrně snadné sledování vlivu teploty na 

šíření  ultrazvuku v materiálu. Používá se zde pouze jedné sondy, která impulsy jak vysílá, tak 

i přijímá. Vysílané impulsy se odrážejí od povrchu materiálu. Tato metoda, odrazová 

impulsová, nám dává informaci o vzdálenosti plochy, od které se vlna odrazila. Tato 

vzdálenost je dána zpožděním, s nímž se odražený impuls, echo, vrátí zpět do sondy. Velikost 

odrazové plochy je udána výškou echa zobrazeného na obrazovce. 
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Obrázek 4 - Zobrazení principu odrazové metody [17] 
 
 

8.2 Měřený vzorek 

 

Pro celé měření budeme používat kalibrační schody, jako měřený vzorek. Tyto kalibrační 

schody odpovídají normě EN 12223 a mají přesné rozměry s přesností 0,01 mm. Jsou 

vyrobeny z oceli S355JO specifikované v EN 10025+A1. Tepelné zpracování zahrnuje 

austenitizační žíhání při teplotě 920°C po dobu 30 minut. Dále následuje prudké ochlazení a 

opět žíhání při teplotě 650°C po dobu 3 hodin. Konečné chladnutí už probíhá na vzduchu. 

Všechny vnější povrchy měrky jsou upraveny na drsnost Ra nejvýše 0,8 µm a povrch musí 

být elektronicky pokoven vrstvou niklu nebo chrómu. Je zkontrolována zda neobsahuje 

vnitřní vady ze všech možných povrchů. 

 

 
Obrázek 5 – Měřený vzorek – kalibrační schody  
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8.3 Měřící sonda 

 

Měření tloušťky materiálu je tím přesnější, čím vyšší jmenovitou frekvenci k měření 

použijeme. Pro měření na kontrolní měrce, která má hladký povrch a je bez povrchové 

koroze, jsou sondy o vyšší frekvenci velmi výhodné. Vyšší frekvencí myslíme jmenovitou 

frekvenci 6 – 10 MHz. Tuto měrku těmito frekvencemi bez problémů prozvučíme. V reálných 

podmínkách je to ale jiné. V reálu jsou tyto vysokofrekvenční sondy často nepoužitelné. To je 

dáno vlivem špatné kvality obou protilehlých povrchů, ať už drsností povrchu či jeho korozí. 

Díky těmto aspektům nedostaneme koncové echo, které je pro měření tloušťky materiálu 

nezbytně nutné. Proto jsme v praxi nuceni používat sondy o nižší frekvenci a to nejčastěji v 

rozsahu 2 – 6 MHz. Snížení frekvence má za následek zvětšení vlnové délky a pokles útlumu 

ultrazvukových vln v měřeném materiálu. Pak nám může v měření vzniknout neprokazatelná 

chyba, která roste se zmenšující se tloušťkou materiálu.  

 

Pro naše měření jsme použili přímou kontaktní jednoduchou sondu. Tato sonda měla 

jmenovitou frekvenci 5MHz. Sonda je od firmy Panametrics označená jako D791-RM. Tato 

sonda má měřící rozsah 1 – 500 mm a teplotní rozsah -20 - 400°C. Průměr měniče je 11 mm. 

 
Obrázek 6 – Schéma přímé kontaktní sondy 1) elektroakustický měnič, 2) tlumící tělísko, 3) vnější  
prostředí, 4) přizpůsobovací laděný člen, 5) krycí vrstva  
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8.4 Měřící teploměr 

 
Pro kontrolní měření teploty vzorku jsme použili laserového teploměru. Jde vlastně o 

bezkontaktní infračervené teploměry také zvané pyrometry. Tyto přístroje určují teplotu tělesa 

z teplotního záření.  

 

My jsme použili přístroj značený jako IR Thermometer AR802B. Teplotní rozsah tohoto 

přístroje je od -18 až 350°C, s přesnost měření ±2% nebo 2°C a rozlišením na 0.1 °C. Doba 

odezvy je 500ms. 

 
Obrázek 7 – Použitý pyrometr [16] 
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8.5 Měřící přístroj 
 

Pro měření jsme použili ultrazvukový přístroj vyrobený firmou Panametrics, označený 

EPOCH 4. Katalogový list viz příloha. 

 

Obrázek 8 – Schéma zařízení pro impulsové zkoušení materiálu 1) ultrazvuková sonda, 2) zkoušený 
vzorek, 3) výsledek na obrazovce, 4) synchronizátor, 5) zdroj časové základny, 6) generátor, 7) zesilovač 
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8.6 Vlastní  měření 
 

8.6.1 Postup opakovaných měření 

 

Měřený vzorek opakovaně zahřejeme na určitou teplotu. Změříme jeho tloušťku a necháme 

ho vychladnout. Tento proces 40-krát opakujeme. Toto měření provedeme pro tři různé 

tloušťky materiálu. Jako referenční teplotu jsme si zvolili 40°C. Vzorek vložíme do 

předehřáté horkovzdušné trouby na požadovanou teplotu. Necháme ho zahřívat po dobu 30 

minut. Po této době předpokládáme, že je již homogenně prohřát. Vzorek položíme na 

dřevěné prkénko, kontrolně změříme jeho povrchovou teplotu laserovým teploměrem a do 30 

sekund od vyjmutí změříme jeho tloušťku ultrazvukovým zařízením. Hodnotu zapíšeme do 

tabulky a vzorek necháme vychladnout na pokojovou teplotu cca 20°C. Přístroj nám 

umožňuje měření na setiny milimetru, tak toho využijeme. Tento proces opakujeme 

čtyřicetkrát. V případě že by vzorek měl po vyjmutí jinou teplotu než 40°C, vrátíme ho zpět 

do horkovzdušné trouby a to na dobu 5 minut. Pak měření opakujeme. To samé provedeme 

pokud se nám nepodaří změřit tloušťku vzorku do 30 sekund od vyjmutí z trouby. To se může 

stát z důvodů nepředpokládaných komplikací.  

 

U tohoto měření nepředpokládáme žádné komplikace a je pouze ověřovací. 

Předpokládáme jak homogenní prohřátí za stanovenou dobu ohřevu, tak konstantní naměřené 

hodnoty tloušťky měřeného vzorku.  

 

8.6.2 Měření vlivu teploty na měření tloušťky materiálu 

 

Při tomto měření chceme zjistit, jak moc teplota ultrazvukové měření ovlivňuje. 

Ultrazvukový tloušťkoměr kalibrujeme při teplotě vzorku 20°C. Kalibraci měnit nebudeme 

ani po zahřívání vzorku. Základem tohoto měření bude zvětšující se chyba měření v závislosti 

na teplotě. Vzorek vložíme do předehřáté horkovzdušné trouby na požadovanou teplotu. 

Necháme ho zahřívat po dobu 30 minut. Po této době předpokládáme, že je již homogenně 

prohřát. Vzorek položíme na dřevěné prkénko, kontrolně změříme jeho povrchovou teplotu 

laserovým teploměrem a do 30 sekund od vyjmutí změříme jeho tloušťku ultrazvukovým 

zařízením. Hodnotu zapíšeme do tabulky a vzorek necháme vychladnout na pokojovou 
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teplotu cca 20°C. Mezitím zvýšíme teplotu v horkovzdušné troubě a předehřejeme ji na 

teplotu o 5°C vyšší, než byla teplota původní. Teplotní rozsah zkoušky je dán odolností 

sondy. Předpokládaná nejvyšší teplota je do 250°C. Pak už je zapotřebí speciální sondy, s 

výměnou sondy by měření mohlo ztratit smysl. Měření nad 250°C jsou označována za 

speciální měření, které provádějí pouze speciální firmy. Přístroj nám umožňuje měření na 

setiny milimetru, tak na setiny milimetru budeme také měřit. Pokud se nám nepodaří změřit 

tloušťku vzorku do 30 sekund od vyjmutí z trouby, vrátíme ho zpět do horkovzdušné trouby a 

to na dobu 5 minut. Pak měření opakujeme. To se může stát z důvodů nepředpokládaných 

komplikací.  

 

U tohoto měření se bude naměřená hodnota zcela jistě měnit. Se zvyšující se teplotou se 

bude měnit rychlost šíření ultrazvukových vln. To bude mít za následek, že se naměřené 

hodnoty tloušťky materiálu budou zvyšovat. To vyplývá ze základního fyzikálního vzorce: 

dráha se rovná součinu rychlosti a času. Bude prát v potaz také součinitel teplotní roztažnosti 

oceli. S ním se v praxi zatím vůbec nepočítá.  
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8.7 Výsledky měření a jejich vyhodnocení 

8.7.1 Opakovaná měření 

Přístrojem EPOCH4 postupem viz kap. 8.6.1 bylo provedeno opakované měření tří 

tlouštěk kalibračních schodů při teplotě 40°C. 

           Tabulka 4 – Naměřené hodnoty podle postupu měření viz kap. 8.6.1 
Tloušťka materiálu při 

40°C (mm) Číslo 
měření 2 10 20 

1 2,02 10,05 20,10 
2 2,02 10,05 20,10 
 3 2,03 10,05 20,10 
4 2,02 10,05 20,10 
5 2,02 10,06 20,10 
6 2,01 10,05 20,11 
7 2,01 10,05 20,12 
8 2,03 10,04 20,11 
9 2,02 10,05 20,10 

10 2,02 10,05 20,10 
11 2,02 10,05 20,10 
12 2,02 10,05 20,10 
13 2,01 10,03 20,09 
14 2,02 10,05 20,11 
15 2,02 10,06 20,11 
16 2,02 10,04 20,11 
17 2,03 10,05 20,10 
18 2,02 10,05 20,10 
19 2,02 10,05 20,10 
20 2,02 10,05 20,10 
21 2,02 10,05 20,10 
22 2,03 10,07 20,12 
23 2,02 10,05 20,12 
24 2,02 10,05 20,10 
25 2,02 10,06 20,10 
26 2,01 10,04 20,10 
27 2,03 10,05 20,10 
28 2,02 10,05 20,10 
29 2,02 10,05 20,11 
30 2,02 10,05 20,10 
31 2,02 10,05 20,10 
32 2,02 10,05 20,10 
33 2,02 10,05 20,10 
34 2,02 10,05 20,10 
35 2,03 10,04 20,10 
36 2,03 10,05 20,09 
37 2,02 10,05 20,10 
38 2,02 10,05 20,10 
39 2,02 10,06 20,10 
40 2,02 10,05 20,10 
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Graf 1 – Grafické znázornění odchylek, v průběhu jednotlivých měření 

 

 

Z výše naměřených hodnot je jasné, že žádný větší problém při tomto měření nevzniká. 

Rozdíly v jednotlivých hodnotách jsou v řádu setin milimetru. Pro větší názornost jsme 

měření převedli do uvedeného grafu 1. Odchylky, které jsou zřejmé z výše uvedených grafů, 

vznikají v důsledku rozdílných tlaků, kterými přikládáme sondu k měřenému materiálu. 

Působím-li na sondu menším tlakem než u předchozího měření, zůstane mezi sondou a 

měřeným vzorkem větší vrstva pojiva. Toto pojivo má jinou rychlost šíření ultrazvukových 

vln než měřený vzorek. Rychlost šíření ultrazvukových vln v pojivu je menší než v oceli. 

Z toho tedy vyplývá, že vyvineme-li na sondu menší tlak, tak naměřená hodnota bude větší. 

To samozřejmě platí i naopak, vyvineme-li na sondu věší tlak, než u většiny měření, 



 35

z prostoru mezi sondou a měřeným vzorkem vytlačíme větší množství pojiva a jeho vrstva tak 

bude slabší. To bude mít za následek že námi naměřená hodnota je menší než u většiny 

měření. Působit na sondu konstantním tlakem je otázkou cviku a zkušeným operátorům 

nedělá problém. 

 

Pro nejlepší odhad přesné hodnoty měřené veličiny je střední hodnota µ jednotlivých 

měření. Pro nejlepší odhad střední hodnoty pak aritmetický průměr naměřených hodnot.  

 

∑
=

=Χ
N

i
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kde:   Χ……....průměrná hodnota naměřených tlouštěk (mm) 

 N……….počet měření 

iX ……...i-tá naměřená hodnota (mm) 

 

Takto vypočtená samostatná střední hodnota ale ztrácí hlubší smysl. Musí být uvedena i 

směrodatná odchylka σ, která udává interval ve kterém leží naměřené hodnoty 

s pravděpodobností P = 68,27 %. Její odhad vypočteme jako střední kvadratickou odchylku. 
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σ                                                      (8 – 2) 

 
kde:   σ……….směrodatná odchylka (mm) 

Χ……....průměrná hodnota naměřených tlouštěk (mm) 

 N……….počet měření 

Xn…….....n-tá naměřená hodnota (mm) 

 
Dále bychom definovali krajní chybu ∆k. Krajní chyba je trojnásobku směrodatné 

odchylky a určuje interval kde leží naměřené hodnoty s pravděpodobností P = 99,7 %. 
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Tabulka 5 – Chyby měření  
Tloušťka měřeného materiálu (mm) 

Vypočtená veličina 
2 10 20 

Aritmetický průměr Χ  2,0210 10,0500 20,1030 

Směrodatná odchylka σ 0,0008 0,0008 0,0014 

Krajní chyba ∆k 0,0024 0,0023 0,0042 

Relativní krajní chyba (%) 0,12 0,02 0,02 

 

 

Pro vyhodnocení měření použijeme aritmetického průměru Χ  a krajní chyby ∆k. Z toho 

nám vyplývá, že naměřené hodnoty budou na 99,7% ležet, pro jednotlivé tloušťky schodů, 

v intervalu:   2 mm  <2,0186; 2,0234> 

10 mm  <10,0477; 10,0523> 

20 mm  <20,0988; 20,1072>. 

Chyby naměřených hodnot od skutečných jsou způsobeny měřením při 40°C a přístrojem 

kalibrovaným při 20°C. Měření považuji za přesné a krajní chybu ∆k v řádu tisícin milimetru 

za velmi malou. 

 

 

8.7.2 Měření vlivu teploty na měření tloušťky materiálu 

 
Přístrojem EPOCH4 postupem viz kap. 8.6.2 bylo provedeno měření vlivu teploty na 

měření tloušťky oceli ultrazvukem. Výsledky měření jsou v následujících tabulkách. 
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Tabulka 6 – Naměřené hodnoty podle postupu měření (viz kap. 8.6.2) 
Tloušťka měřeného materiálu (mm) Teplota 

ve (°C) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
20 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 
25 2,00 4,00 6,00 8,01 10,01 12,01 14,02 16,01 18,02 20,03 
30 2,01 4,01 6,01 8,02 10,02 12,03 14,04 16,04 18,05 20,04 
35 2,01 4,01 6,02 8,03 10,04 12,04 14,06 16,05 18,06 20,07 
40 2,02 4,02 6,03 8,04 10,05 12,06 14,07 16,05 18,08 20,10 
45 2,01 4,03 6,04 8,05 10,07 12,07 14,08 16,10 18,11 20,13 
50 2,02 4,03 6,05 8,06 10,08 12,09 14,10 16,12 18,14 20,15 
55 2,02 4,04 6,06 8,07 10,09 12,11 14,12 16,14 18,16 20,18 
60 2,02 4,04 6,07 8,08 10,10 12,12 14,15 16,17 18,18 20,21 
65 2,03 4,05 6,07 8,09 10,11 12,14 14,16 16,18 18,20 20,23 
70 2,03 4,06 6,08 8,10 10,12 12,16 14,18 16,20 18,23 20,26 
75 2,03 4,06 6,09 8,11 10,14 12,18 14,20 16,23 18,25 20,26 
80 2,04 4,06 6,09 8,12 10,16 12,19 14,22 16,25 18,27 20,31 
85 2,04 4,07 6,10 8,14 10,17 12,20 14,24 16,27 18,31 20,34 
90 2,04 4,07 6,11 8,15 10,18 12,22 14,26 16,30 18,33 20,36 
95 2,04 4,08 6,12 8,16 10,19 12,24 14,27 16,30 18,35 20,39 

100 2,04 4,09 6,12 8,17 10,21 12,25 14,29 16,33 18,38 20,42 
105 2,05 4,09 6,14 8,18 10,22 12,27 14,30 16,36 18,40 20,45 
110 2,05 4,09 6,14 8,19 10,24 12,28 14,33 16,39 18,43 20,47 
115 2,05 4,10 6,15 8,20 10,26 12,30 14,35 16,40 18,44 20,50 
120 2,06 4,10 6,16 8,21 10,26 12,31 14,37 16,42 18,47 20,51 
125 2,06 4,11 6,16 8,20 10,27 12,33 14,39 16,44 18,50 20,54 
130 2,06 4,12 6,17 8,23 10,29 12,35 14,40 16,46 18,52 20,58 
135 2,06 4,13 6,18 8,24 10,30 12,37 14,42 16,48 18,54 20,61 
140 2,06 4,12 6,19 8,25 10,32 12,39 14,44 16,50 18,57 20,62 
145 2,07 4,13 6,20 8,26 10,34 12,40 14,45 16,53 18,60 20,65 
150 2,07 4,14 6,21 8,27 10,34 12,42 14,48 16,55 18,62 20,68 
155 2,07 4,14 6,21 8,29 10,36 12,43 14,50 16,57 18,65 20,72 
160 2,08 4,15 6,22 8,30 10,37 12,45 14,53 16,59 18,67 20,74 
165 2,07 4,16 6,22 8,31 10,38 12,48 14,54 16,60 18,69 20,77 
170 2,08 4,17 6,23 8,32 10,40 12,48 14,56 16,64 18,72 20,80 
175 2,08 4,17 6,25 8,33 10,41 12,50 14,58 16,66 18,74 20,83 
180 2,08 4,17 6,25 8,34 10,43 12,53 14,60 16,68 18,74 20,85 
185 2,09 4,17 6,26 8,36 10,45 12,54 14,61 16,70 18,79 20,88 
190 2,09 4,18 6,27 8,36 10,45 12,54 14,64 16,73 18,82 20,91 
195 2,10 4,19 6,28 8,37 10,47 12,56 14,66 16,75 18,84 20,94 
200 2,10 4,19 6,29 8,39 10,48 12,58 14,68 16,77 18,87 20,97 
205 2,10 4,20 6,30 8,40 10,50 12,60 14,70 16,79 18,88 20,99 
210 2,10 4,21 6,31 8,41 10,52 12,60 14,72 16,82 18,92 21,02 
215 2,11 4,21 6,32 8,42 10,52 12,63 14,73 16,84 18,94 21,05 
220 2,11 4,22 6,31 8,43 10,54 12,65 14,76 16,85 18,97 21,08 
225 2,11 4,22 6,33 8,44 10,55 12,66 14,77 16,88 18,99 21,11 
230 2,11 4,23 6,34 8,45 10,57 12,67 14,79 16,90 19,02 21,14 
235 2,12 4,24 6,35 8,47 10,58 12,70 14,82 16,93 19,05 21,17 
240 2,12 4,24 6,36 8,49 10,60 12,72 14,83 16,95 19,07 21,19 
245 2,12 4,24 6,37 8,49 10,61 12,75 14,84 16,97 19,10 21,22 
250 2,13 4,25 6,37 8,50 10,62 12,76 14,87 17,01 19,13 21,25 
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Tabulka 7 – Vypočtená tloušťka měřeného materiálu v závislosti na součiniteli teplotní roztažnosti 
Tloušťka měřeného materiálu (mm) 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Teplota 
ve (°C) 

Vypočtená tlošťka měřeného materiálu (mm) 
20 2,0000 4,0000 6,0000 8,0000 10,0000 12,0000 14,0000 16,0000 18,0000 20,0000 
25 2,0001 4,0002 6,0004 8,0005 10,0006 12,0007 12,0007 16,0010 18,0011 20,0012 
30 2,0002 4,0005 6,0007 8,0010 10,0012 12,0014 12,0014 16,0019 18,0022 20,0024 
35 2,0004 4,0007 6,0011 8,0014 10,0018 12,0022 12,0022 16,0029 18,0032 20,0036 
40 2,0005 4,0010 6,0014 8,0019 10,0024 12,0029 12,0029 16,0038 18,0043 20,0048 
45 2,0006 4,0012 6,0018 8,0024 10,0030 12,0036 12,0036 16,0048 18,0054 20,0060 
50 2,0007 4,0014 6,0022 8,0029 10,0036 12,0043 12,0043 16,0058 18,0065 20,0072 
55 2,0008 4,0017 6,0025 8,0034 10,0042 12,0050 12,0050 16,0067 18,0076 20,0084 
60 2,0010 4,0019 6,0029 8,0038 10,0048 12,0058 12,0058 16,0077 18,0086 20,0096 
65 2,0011 4,0022 6,0032 8,0043 10,0054 12,0065 12,0065 16,0086 18,0097 20,0108 
70 2,0012 4,0024 6,0036 8,0048 10,0060 12,0072 12,0072 16,0096 18,0108 20,0120 
75 2,0013 4,0026 6,0040 8,0053 10,0066 12,0079 12,0079 16,0106 18,0119 20,0132 
80 2,0014 4,0029 6,0043 8,0058 10,0072 12,0086 12,0086 16,0115 18,0130 20,0144 
85 2,0016 4,0031 6,0047 8,0062 10,0078 12,0094 12,0094 16,0125 18,0140 20,0156 
90 2,0017 4,0034 6,0050 8,0067 10,0084 12,0101 12,0101 16,0134 18,0151 20,0168 
95 2,0018 4,0036 6,0054 8,0072 10,0090 12,0108 12,0108 16,0144 18,0162 20,0180 

100 2,0019 4,0038 6,0058 8,0077 10,0096 12,0115 12,0115 16,0154 18,0173 20,0192 
105 2,0020 4,0041 6,0061 8,0082 10,0102 12,0122 12,0122 16,0163 18,0184 20,0204 
110 2,0022 4,0043 6,0065 8,0086 10,0108 12,0130 12,0130 16,0173 18,0194 20,0216 
115 2,0023 4,0046 6,0068 8,0091 10,0114 12,0137 12,0137 16,0182 18,0205 20,0228 
120 2,0024 4,0048 6,0072 8,0096 10,0120 12,0144 12,0144 16,0192 18,0216 20,0240 
125 2,0025 4,0050 6,0076 8,0101 10,0126 12,0151 12,0151 16,0202 18,0227 20,0252 
130 2,0026 4,0053 6,0079 8,0106 10,0132 12,0158 12,0158 16,0211 18,0238 20,0264 
135 2,0028 4,0055 6,0083 8,0110 10,0138 12,0166 12,0166 16,0221 18,0248 20,0276 
140 2,0029 4,0058 6,0086 8,0115 10,0144 12,0173 12,0173 16,0230 18,0259 20,0288 
145 2,0030 4,0060 6,0090 8,0120 10,0150 12,0180 12,0180 16,0240 18,0270 20,0300 
150 2,0031 4,0062 6,0094 8,0125 10,0156 12,0187 12,0187 16,0250 18,0281 20,0312 
155 2,0032 4,0065 6,0097 8,0130 10,0162 12,0194 12,0194 16,0259 18,0292 20,0324 
160 2,0034 4,0067 6,0101 8,0134 10,0168 12,0202 12,0202 16,0269 18,0302 20,0336 
165 2,0035 4,0070 6,0104 8,0139 10,0174 12,0209 12,0209 16,0278 18,0313 20,0348 
170 2,0036 4,0072 6,0108 8,0144 10,0180 12,0216 12,0216 16,0288 18,0324 20,0360 
175 2,0037 4,0074 6,0112 8,0149 10,0186 12,0223 12,0223 16,0298 18,0335 20,0372 
180 2,0038 4,0077 6,0115 8,0154 10,0192 12,0230 12,0230 16,0307 18,0346 20,0384 
185 2,0040 4,0079 6,0119 8,0158 10,0198 12,0238 12,0238 16,0317 18,0356 20,0396 
190 2,0041 4,0082 6,0122 8,0163 10,0204 12,0245 12,0245 16,0326 18,0367 20,0408 
195 2,0042 4,0084 6,0126 8,0168 10,0210 12,0252 12,0252 16,0336 18,0378 20,0420 
200 2,0043 4,0086 6,0130 8,0173 10,0216 12,0259 12,0259 16,0346 18,0389 20,0432 
205 2,0044 4,0089 6,0133 8,0178 10,0222 12,0266 12,0266 16,0355 18,0400 20,0444 
210 2,0046 4,0091 6,0137 8,0182 10,0228 12,0274 12,0274 16,0365 18,0410 20,0456 
215 2,0047 4,0094 6,0140 8,0187 10,0234 12,0281 12,0281 16,0374 18,0421 20,0468 
220 2,0048 4,0096 6,0144 8,0192 10,0240 12,0288 12,0288 16,0384 18,0432 20,0480 
225 2,0049 4,0098 6,0148 8,0197 10,0246 12,0295 12,0295 16,0394 18,0443 20,0492 
230 2,0050 4,0101 6,0151 8,0202 10,0252 12,0302 12,0302 16,0403 18,0454 20,0504 
235 2,0052 4,0103 6,0155 8,0206 10,0258 12,0310 12,0310 16,0413 18,0464 20,0516 
240 2,0053 4,0106 6,0158 8,0211 10,0264 12,0317 12,0317 16,0422 18,0475 20,0528 
245 2,0054 4,0108 6,0162 8,0216 10,0270 12,0324 12,0324 16,0432 18,0486 20,0540 
250 2,0055 4,0110 6,0166 8,0221 10,0276 12,0331 12,0331 16,0442 18,0497 20,0552 
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Tabulka 8 – Absolutní chyba měření 
Tloušťka měřeného materiálu (mm) 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Teplota 
ve (°C) Absolutní chyba (mm) 

20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
25 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,03 
30 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,05 0,04 
35 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,04 0,06 0,05 0,06 0,07 
40 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,05 0,08 0,10 
45 0,01 0,03 0,04 0,05 0,07 0,07 0,08 0,10 0,10 0,12 
50 0,02 0,03 0,05 0,06 0,08 0,09 0,09 0,11 0,13 0,14 
55 0,02 0,04 0,06 0,07 0,09 0,10 0,11 0,13 0,15 0,17 
60 0,02 0,04 0,07 0,08 0,10 0,11 0,14 0,16 0,17 0,20 
65 0,03 0,05 0,07 0,09 0,10 0,13 0,15 0,17 0,19 0,22 
70 0,03 0,06 0,08 0,10 0,11 0,15 0,17 0,19 0,22 0,25 
75 0,03 0,06 0,09 0,10 0,13 0,17 0,19 0,22 0,24 0,25 
80 0,04 0,06 0,09 0,11 0,15 0,18 0,21 0,24 0,26 0,30 
85 0,04 0,07 0,10 0,13 0,16 0,19 0,23 0,26 0,30 0,32 
90 0,04 0,07 0,10 0,14 0,17 0,21 0,25 0,29 0,31 0,34 
95 0,04 0,08 0,11 0,15 0,18 0,23 0,26 0,29 0,33 0,37 

100 0,04 0,09 0,11 0,16 0,20 0,24 0,28 0,31 0,36 0,40 
105 0,05 0,09 0,13 0,17 0,21 0,26 0,29 0,34 0,38 0,43 
110 0,05 0,09 0,13 0,18 0,23 0,27 0,31 0,37 0,41 0,45 
115 0,05 0,10 0,14 0,19 0,25 0,29 0,33 0,38 0,42 0,48 
120 0,06 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,49 
125 0,06 0,10 0,15 0,19 0,26 0,31 0,37 0,42 0,48 0,51 
130 0,06 0,11 0,16 0,22 0,28 0,33 0,38 0,44 0,50 0,55 
135 0,06 0,12 0,17 0,23 0,29 0,35 0,40 0,46 0,52 0,58 
140 0,06 0,11 0,18 0,24 0,31 0,37 0,42 0,48 0,54 0,59 
145 0,07 0,12 0,19 0,25 0,32 0,38 0,43 0,51 0,57 0,62 
150 0,07 0,13 0,20 0,26 0,32 0,40 0,46 0,53 0,59 0,65 
155 0,07 0,13 0,20 0,28 0,34 0,41 0,48 0,54 0,62 0,69 
160 0,08 0,14 0,21 0,29 0,35 0,43 0,51 0,56 0,64 0,71 
165 0,07 0,15 0,21 0,30 0,36 0,46 0,52 0,57 0,66 0,74 
170 0,08 0,16 0,22 0,31 0,38 0,46 0,53 0,61 0,69 0,76 
175 0,08 0,16 0,24 0,32 0,39 0,48 0,55 0,63 0,71 0,79 
180 0,08 0,16 0,24 0,32 0,41 0,51 0,57 0,65 0,71 0,81 
185 0,09 0,16 0,25 0,34 0,43 0,52 0,58 0,67 0,75 0,84 
190 0,09 0,17 0,26 0,34 0,43 0,52 0,61 0,70 0,78 0,87 
195 0,10 0,18 0,27 0,35 0,45 0,53 0,63 0,72 0,80 0,90 
200 0,10 0,18 0,28 0,37 0,46 0,55 0,65 0,74 0,83 0,93 
205 0,10 0,19 0,29 0,38 0,48 0,57 0,67 0,75 0,84 0,95 
210 0,10 0,20 0,30 0,39 0,50 0,57 0,69 0,78 0,88 0,97 
215 0,11 0,20 0,31 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 
220 0,11 0,21 0,30 0,41 0,52 0,62 0,73 0,81 0,93 1,03 
225 0,11 0,21 0,32 0,42 0,53 0,63 0,74 0,84 0,95 1,06 
230 0,10 0,22 0,33 0,43 0,54 0,64 0,75 0,86 0,97 1,09 
235 0,11 0,23 0,33 0,45 0,55 0,67 0,78 0,89 1,00 1,12 
240 0,11 0,23 0,34 0,47 0,57 0,69 0,79 0,91 1,02 1,14 
245 0,11 0,23 0,35 0,47 0,58 0,72 0,80 0,93 1,05 1,17 
250 0,12 0,24 0,35 0,48 0,59 0,73 0,83 0,97 1,08 1,19 
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Tabulka 9 – Procentuelní přírůstky naměřených hodnot v závislosti na teplotě 
Tloušťka měřeného materiálu (mm) 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Teplota 
ve (°C) 

Relativní chyba měření (%) 
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
40 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 
45 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
75 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 
80 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 
85 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
90 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
95 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

100 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
105 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
110 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
115 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 
120 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
125 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
130 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
135 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
140 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
145 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
150 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 
155 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
160 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
165 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
170 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
175 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
180 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
185 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
190 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 
195 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
200 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
205 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
210 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
215 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
220 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
225 5 5 6 5 6 6 5 5 6 6 
230 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
235 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
240 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
245 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
250 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
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Uvedená měření jednoznačně prokazují vliv teploty na výsledky měření. Z měření 

vyplývá, že naměřené hodnoty se zvětšují se zvyšující se teplotou. U všech tlouštěk 

kalibračních schodů je lineární růst naměřených hodnot. To je jasně vidět z grafu 2. Dále zde 

zřetelně vyplývá, že čím je materiál silnější, tím se mění naměřené hodnoty rychleji. Jinými 

slovy s rostoucí tloušťkou materiálu, roste i sklon přímky lineárního růstu naměřených 

hodnot. 

 

 

Graf 2 – Závislost naměřené tloušťky na teplotě 
 

 
V tabulce 7 je spočítána skutečná tloušťka měřeného materiálu při dané teplotě. Počítáme 

se součinitelem teplotní roztažnosti. Pro ocel je součinitel teplotní roztažnosti 0,000012 

mm*K-1 [10].  V praxi se přesnost měření většinou provádí na desetiny milimetru. Z tabulky 7 

je názorně vidět, že pro praxi tedy nemá součinitel teplotní roztažnosti nějak zvlášť velký 

význam. Pokud budeme zaokrouhlovat na desetiny milimetru, naměřená hodnota se změní až 
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u tloušťky 20 mm a to až u teploty 230°C. Naše měření je provedeno s přesností na setiny 

milimetru. Z hodnot v tabulce 7 vidíme skutečnou tloušťku materiálu v závislosti na teplotě.  

 

Absolutní chyba měření je vypočtena v tabulce 9. Pro určení absolutní chyby měření 

musíme od námi naměřené hodnoty odečíst příslušnou hodnotu skutečné tloušťky materiálu, 

se započítaným součinitelem teplotní roztažnosti z tabulky 7. Kdybychom od naměřené 

hodnoty odečítali hodnoty uvedené v listu kalibračních schodů, dopouštěli bychom se nemalé 

chyby.  

 

V tabulce 8 je spočítána relativní chyba měření. Hodnoty jsou uvedeny v procentech. 

Červeně jsme označili teploty, při kterých se mění procentuální přírůstek na naměřené 

hodnotě. Za mezní teploty jsme volili teploty, při kterých se procentuelní hodnota měnila 

alespoň u pěti z deseti měřených tlouštěk. Z grafu 2 vypadá, že naměřené hodnoty rostou 

lineárně v závislosti na měřené tloušťce vzorku. Naproti tomu z tabulky 8 vyplývají mezní 

teploty nejprve po 40°C až do 120°C. Od této teploty se, podle mnou stanovených pravidel, 

teplotní interval snižuje na 35°C. Otázkou tak tedy zůstává, zda se teplotní intervaly budou, 

při vyšších teplotách nadále zkracovat, nebo jestli je růst opravdu lineární a ke zkrácení 

intervalů došlo pouze vlivem chyb v měření. Můj závěr měření je, že naměřené hodnoty by 

měly růst lineárně a zkracování teplotních intervalů u relativní chyby měření je způsobena 

chybami v měření a matematickým zaokrouhlováním.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 43

9 Závěr 
 

Tato práce se zabývá vlivem teploty na ultrazvuková měření. V úvodní části jsou popsány 

základní pojmy týkající se ultrazvuku, jako jsou ultrazvukové vlny, rychlost šíření a 

geometrické šíření ultrazvuku, útlum ultrazvukových vln a vlnové vyzařování zdrojů. Dále 

jsme popsali elektroakustické měniče a ultrazvukové sondy. Jsou uvedeny nejběžnější metody 

ultrazvukového zkoušení a nastínily jsme problém kalibrace. 

 

Stěžejní část této práce je část druhá. Jde o vlastní měření vlivu teploty na šíření ultrazvuku 

v oceli. V této části je především navržen možný způsob kalibrace přístroje pro vyšší teploty. 

Provedli jsem dvě měření. Opakovaná měření a měření vlivu teploty na měření tloušťky 

materiálu. 

 

Z opakovaného měření jsme spočítali směrodatnou odchylku a krajní chybu. To jsme 

provedli pro všechny tři měřené tloušťky. Krajní chyba udává interval, ve kterém se hodnota 

nachází s pravděpodobností 99,7 %. Pro tloušťku 10 milimetrů je tento interval <10,0477; 

10,0523>. Krajní chyby v řádech tisícin milimetrů lze považovat za velmi malé a měření pak 

hodnotíme jako velmi přesné. 

 

 

Z  výsledků z kap. 8.7.2 vidíme, že teplota prokazatelně ovlivňuje šíření ultrazvukových 

vln v oceli. Pro teplotu 200°C jsme pro tloušťku 10-ti milimetrů naměřili hodnotu skoro o půl 

milimetru vyšší. Pro tloušťku 20-ti milimetrů už je to skoro jeden milimetr. Mohou tak při 

měření, za vyšších teplot, nastat komplikace s požadovanou přesností měření, vlivem 

odchylek, vznikajících právě zvýšenou teplotu. V žádné normě tento problém není podstatě 

nějak řešen. Pouze norma ČSN EN 583 část 1 odstavci 6.5 Referenční měrky, nám říká 

následující: [6] 
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Musí se uvažovat vliv rozdílných teplot mezi zkoušeným předmětem a referenční měrkou 

s ohledem na požadovanou přesnost zkoušení. Je-li to nutné, musí být referenční měrka 

během zkoušení udržována ve stanoveném rozsahu teplot.  

 

Tato citace nespecifikuje žádné podrobnější podmínky, ani na ně neodkazuje. Mluví o 

stanoveném rozsahu teplot, zatím není přesněji definován. V normě ČSN EN 583 o něm už 

není ani zmínka.  

 

V praxi to operátoři, kontrolující úbytky tlouštěk na potrubí, řeší položením kalibračních 

schodů na horké potrubí. Po nějaké době, kterou si sami určí, předpokládají, že je měrka 

zahřátá na teplotu potrubí a, že došlo k jejich homogennímu prohřátí. Na těchto kalibračních 

schodech pak přístroj kalibrují. Přesnost měření po takto provedené kalibraci pokládají za 

dostatečnou a do protokolu o měření napíší, že kalibrace byla provedena na kalibračních 

schodech o stejné teplotě jakou mělo potrubí. 

 

Takováto kalibrace přístroje, může být zatížena nemalou chybou. Jde o určení dostatečně 

dlouhé doby, za kterou se kalibrační schody prohřejí na tolik, aby se dalo říci, že jde o 

stacionární teplotní pole. To znamená, že ve všech bodech kalibračních schodů, se teplota již 

nemění v závislosti na čase. Homogenního prohřátí tady nelze docílit, protože ze všech stran, 

které nejsou v kontaktu s potrubím dochází k ochlazování kalibračních schodů. U takto 

ochlazovaných stran tak nedosáhneme zahřátí na stejnou teplotu, jako u strany, která je 

v přímém kontaktu s horkým potrubím. Ani samotné potrubí nemá homogenní teplotu, 

protože ho neustále z venku ochlazuje okolní prostředí. Přesný výpočet teplot stacionárního 

prohřátí je možný, ale poměrně složitý. Musíme počítat se všemi plochami v kontaktu 

s okolním prostředím. Dalším problémem je kontakt kalibračních schodů s potrubím. Schody 

mají rovnou základnu, zatím co potrubí je naprostou většinou kruhového průřezu. Z tohoto 

důvodu základna kalibračních schodů, nemůže být v kontaktu s potrubím, po celé ploše 

základny. Teoreticky vzato, základna schodů je vlastně tečna kružnice. Tečna se kružnice 

dotýká pouze v jednom budě. Takže i kalibrační schody se potrubí dotýkají pouze v jednom 

bodě, co se týče průřezu, a po přímce celé délky kalibračních schodů. Tím vzniká poměrně 

malá plocha na předání tepla mezi kalibračními schody a horkým potrubím.  
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V praxi se měření provádí na desetiny milimetru. V naměřených hodnotách je vidět, že při 

teplotě 100°C ( běžná teplota potrubí na provoze ) se o desetinu milimetru mění již tloušťka 

materiálu 4 milimetry. Takže správná kalibrace je pro měření dost důležitá. 

 

 Postup, jak kalibrovat přístroj pro měření za vyšších teplot, jsem nikde v dostupných 

normách nenašel. Myslím, že pro odstranění chyb v jednotlivých měření by se měl tento 

postup normovat. Mělo by být jasně dáno, jakým postupem a jak dlouho kalibrační schody 

zahřívat, pro co možná nejpřesnější měření. Momentální doporučení v ČSN EN 583 považuji 

za nedostatečné. 
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