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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Từ xa xƣa, đo lƣờng đã có vai trò vô cùng to lớn trong cuộc 

sống của con ngƣời, đo lƣờng nhƣ là một thứ ngôn ngữ để cho con 

ngƣời giao tiếp, trao đổi hàng hóa mà họ tìm kiếm đƣợc hay làm ra 

trong cuộc sống. Những đại lƣợng đƣợc đo đầu tiên là những đại 

lƣợng liên quan mật thiết đến đời sống của con ngƣời nhƣ độ dài, 

khối lƣợng, dung tích, thời gian.... Với sự phát triển nhƣ vũ bão của 

các ngành khoa học kỹ thuật công nghệ ngày nay thì lĩnh vực đo 

lƣờng càng có vai trò to lớn, đảm bảo là cán cân của các ngành khoa 

học khác. Vì vậy đã hình thành nên ngành “Khoa học đo lƣờng” nhƣ 

ngày nay. Khoa học đo lƣờng đang tích cực tham gia vào các lĩnh 

vực khoa học đời sống của con ngƣời. Xã hội chúng ta ngày càng 

phát triển đòi hỏi chúng ta càng phải nghiên cứu sâu hơn về ngành 

đo lƣờng học. 

Hiện nay, công nghệ kiểm tra không phá hủy (Non Destructive 

Test: NDT) là một công nghệ thiết yếu và không thể thiếu của các 

ngành công nghiệp. Kiểm tra không phá hủy (NDT) dùng để kiểm tra 

chiều dày vật liệu nhƣ vỏ tàu, bình khí... mà không thể đo đƣợc bằng 

các thiết bị khác là rất quan trọng, nó sẽ ảnh hƣởng đến chất lƣợng 

sản phẩm. Vì vậy kết quả đo trong quá trình kiểm tra chiều dày vật 

liệu đáng tin cậy nhất là vấn đề chúng ta cần hƣớng đến. Kết quả đo 

chiều dày vật liệu bằng phƣơng pháp siêu âm phụ thuộc vào rất nhiều 

yếu tố nhƣ: sai số chuẩn mẫu, vật liệu, phƣơng pháp đo, chiều dày 

vật liệu, chất lƣợng bề mặt…. 

Xuất phát từ những nhu cầu nhƣ vậy, ngƣời nghiên cứu đề 

xuất đề tài:“Nghiên cứu ảnh hƣởng của một số yếu tố đến kết quả 



2 

  

kiểm tra chiều dày vật liệu bằng phƣơng pháp siêu âm”để làm 

luận văn tốt nghiệp. 

2. Mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu tổng quan về kiểm tra chiều dày vật liệu bằng 

phƣơng pháp siêu âm. 

Phân tích mức độ ảnh hƣởng của một số yếu tố đến kết quả 

kiểm tra chều dày vật liệu bằng phƣơng pháp siêu âm và đƣa ra các 

giải pháp khắc phục. 

3. Ý nghĩa khoa học và thực tiến của đề tài 

Về mặt khoa học: Xác định đƣợc yếu tố ảnh hƣởng đến kết 

quả kiểm tra chiều dày vật liệu bằng phƣơng pháp siêu âm từ đó đƣa 

ra những giải pháp phù hợp để có kết quả đáng tin cậy nhất. 

Về thực tiễn: Kiểm tra chiều dày vật liệu phục vụ công tác 

kiểm tra chất lƣợng cho hầu hết các sản phẩm trong lĩnh vực: Hàng 

không, Không gian, Năng lƣợng, Dầu khí, Hàng hải, ... nhằm hạn 

chế rủi ro, tăng cƣờng tính toàn vẹn của kết cấu, tính an toàn và đảm 

bảo yêu cầu kỹ thuật. 

4. Tóm tắt nội dung luận văn 

Nội dung đề tài gồm 5 phần nhƣ sau: 

1. Mở đầu 

2. Tổng quan về đề tài cần nghiên cứu 

3. Đổi tƣợng, địa điểm, nội dung và phƣơng pháp nghiên cứu 

4. Cấu trúc luận văn 

5. Kết luận và kiến nghị 

5. Tổng quan về đề tài  nghiên cứu 

Đề tài sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyết kết hợp với 

phƣơng pháp thí nghiệm thực tế tại đơn vị (Trung tâm Tiêu chuẩn – 

Đo lƣờng – Chất lƣợng 3/ Bộ Quốc phòng). 
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Lý thuyết 

Nghiên cứu lý thuyết về kỹ thuật kiểm tra chiều dày vật liệu 

bằng phƣơng pháp siêu âm và một số yếu tố ảnh hƣởng đến kết 

quả đo. 

Thực nghiệm 

Kiểm tra chiều dày vật liệu với các tham số ảnh hƣởng đến kết 

quả với các thiết bị hiện có tại đơn vị nhƣ sau: 

+ Các loại vật liệu (đồng, nhôm, thép), …có thành phần hóa 

học khác nhau. 

+ Chiều dày vật liệu: từ 2 mm đến 40 mm. 

+ Môi trƣờng kiểm tra chiều dày: Nhiệt độ: từ (15 đến 40) 
o
C  

6. Cấu trúc luận văn 

Cấu trúc luận văn đƣợc nghiên cứu và  chia làm thành 3 

chƣơng: 

- Chƣơng 1: Tổng quan về siêu âm 

Giới thiệu tổng quan lý thuyết cơ sở về một số nguyên lý cơ 

bản liên quan đến  phƣơng pháp kiểm tra bằng siêu âm. 

- Chƣơng 2: Kỹ thuật kiểm tra siêu âm 

Giới thiệu một số kỹ thuật cơ bản trong quá trình kiểm tra siêu 

âm. 

- Chƣơng 3: Nghiên cứu thực nghiệm 

Thí nghiệm một số yếu tố ảnh hƣởng đến kết quả kiểm tra 

chiều dày bằng phƣơng pháp siêu âm. 
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CHƢƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ SIÊU ÂM 

 

1.1. NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA KIỂM TRA BẰNG 

PHƢƠNG PHÁP SIÊU ÂM (KHÔNG PHÁ HỦY - NDT) 

1.1.1. Định nghĩa và tầm quan trọng của NDT 

1.1.2. Các phƣơng pháp NDT 

1.1.3. Phƣơng pháp kiểm tra bằng mắt (Visual testing-VT) 

1.1.4. Phƣơng pháp kiểm tra bằng chất thấm lỏng (Liquid 

penetrant testing-PT) 

1.1.5. Phƣơng pháp kiểm tra bằng bột từ (Magnetic particle 

testing-MT) 

1.1.6. Phƣơng pháp kiểm tra bằng dòng điện xoáy (Eddy 

current testing-ET) 

1.1.7. Phƣơng pháp kiểm tra bằng chụp ảnh bức xạ 

(Radiographic testing-RT)  

1.1.8. Phƣơng pháp kiểm tra bằng siêu âm (Ultrasonic testing-

UT) 

1.2. BẢN CHẤT CỦA SÓNG SIÊU ÂM 

1.2.1. Định nghĩa siêu âm 

1.2.2. Ƣu điểm của việc lựa chọn dải tần số siêu âm so với âm 

thanh (nghe đƣợc)  

1.2.3. Bản chất của các sóng âm 

1.3. ĐẶC TRƢNG CỦA QUÁ TRÌNH TRUYỀN SÓNG 

1.3.1. Tần số 

1.3.2. Biên độ 

1.3.3. Bƣớc sóng 

1.3.4. Vận tốc 
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1.3.5. Âm trở  

1.3.6. Âm áp 

1.3.7. Âm năng 

1.3.8. Cƣờng độ âm 

1.4. CÁC LOẠI SÓNG SIÊU ÂM VÀ ỨNG DỤNG 

1.4.1. Sóng dọc hay sóng nén (Longitudinal or compressional 

waves) 

1.4.2. Sóng ngang hay sóng trƣợt (Transverse or shear waves) 

1.4.3. Sóng mặt hay sóng Rayleigh (Surface or Rayleigh 

waves) 

1.4.4. Sóng lamb hay sóng bản mỏng (Lamb or plate waves) 

1.4.5. Vận tốc của các loại sóng âm 
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CHƢƠNG 2 

KỸ THUẬT KIỂM TRA SIÊU ÂM 

 

2.1. PHƢƠNG PHÁP KIỂM TRA SIÊU ÂM  

2.1.1. Phƣơng pháp truyền qua  

2.1.2. Phƣơng pháp xung phản hồi 

2.2. CÁC LOẠI ĐẦU DÕ (SENSORS) : 

2.2.1. Các loại đầu dò phát chùm sóng siêu âm tới thẳng góc 

(đầu dò thẳng)  

2.2.2. Các loại đầu dò góc (đầu dò xiên)  

2.3 CHUẨN ĐỊNH HỆ THỐNG KIỂM TRA 

2.3.1 Mục đích của việc chuẩn định 

2.3.2  Các mẫu chuẩn kiểm tra 

2.3.3. Các đặc trƣng của thiết bị 

2.3.4. Chuẩn định với đầu dò thẳng  

2.3.5. Chuẩn định với đầu dò góc 

2.3.6. Xây dựng đƣờng cong bổ chính biên độ - khoảng cách  

(DAC) khi  sử dụng các mẫu chuẩn so sánh (đối chứng) 

2.3.7. Chất tiếp âm (coupling medium)  
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CHƢƠNG 3 

NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 

 

3.1. MỤC TIÊU CỦA THỰC NGHIỆM 

Mục đích, phạm vi nghiên cứu của đề tài, nghiên cứu thực 

nghiệm nhằm xác định một số yếu tố ảnh hƣởng đến kết quả kiểm tra 

chiều dày bằng phƣơng pháp kiểm tra bằng siêu âm từ đó xác định 

đƣợc yếu tố nào gây ra ảnh hƣởng kết quả đo chiều dày bằng phƣơng 

pháp siêu âm nhất. Kết quả nghiên cứu là cơ sở cho việc kiểm tra 

chiều dày vật liệu bằng phƣơng pháp siêu âm đạt kết quả chính xác 

nhất. 

3.2. CHUẨN BỊ THÍ NGHIỆM 

3.2.1. Mẫu kiểm tra 

a. Vật liệu nhôm, đồng, thép có thành phần hóa học khác nhau 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1.  

 

 

Hình 3.1. Các mẫu bao gồm ba vật liệu chính: Đồng, nhôm, thép với 

các thành phần hóa học khác nhau 
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b. Vật liệu có chiều dày khác nhau (cùng 1 loại vật liệu: Thép) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2. Các mẫu vật liệu có chiều dày khác nhau 

3.2.2. Thiết bị kiểm tra  

 Để đảm bảo tính chính xác trong quá trình thí nghiệm, tôi sử 

dụng các thiết bị đo lƣờng dƣới đây: 

a. Thiết bị đo chiều dày vật liệu DMS2-TC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.5 Thiết bị đo chiều dày vật liệu DMS2-TC 
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* Thông số kỹ thuật cơ bản 

- Có chế độ hiển thị dạng A-scan và B-scan 

- Dải đo: (0,2 đến 635) mm  

- Vận tốc sóng siêu âm: (1 000 đến 9 999) m/s 

- Chức năng đo bề dày vật liệu bỏ qua lớp phủ (Multi-echo) 

- Chức năng đo bề dày vật liệu đồng thời với đo độ dày lớp phủ 

(TopCoat mode) 

- Chức năng tự động xác định vận tốc siêu âm trong vật liệu (auto-V 

mode) 

- Vận tốc truyền âm trong các vật liệu trong bảng dƣới đây: 

Bảng 3.1. Vận tốc truyền âm trong các vật liệu 

Vật liệu V (m/sec) 

Acrylic (Perspex) / Axit acrylic (Kính pecpêch – chất 

dẻo trong, nhẹ làm kính máy bay) 
2730 

Aluminum (Nhôm) 6320 

Oxit Nhôm 9900 

Beryllium (Beri) 12900 

Brass (Đồng thau) 4430 

Composite,  

graphite/epoxy (nhựa tổng hợp, than chì/ nhựa 

epoxy) 

3070 

Copper (Đồng đỏ) 4660 

Diamond (Kim cƣơng) 18000 

Fiberglass (Sợi thủy tinh) 2740 

Glycerin 1920 

Inconel® (Hợp kim của Niken) 5820 

Iron (sắt) 5900 
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Vật liệu V (m/sec) 

Iron, cast (sắt đúc) 4600 

Iron, Cast (soft) (Sắt đúc mềm) 3500 

Iron, Cast (hard) (Sắt đúc cứng) 5600 

Iron oxide (magnetite) (Oxit sắt từ Fe2O3, Fe3O4) 5890 

Lead (chì) 2160 

Lucite® (hợp chất hóa học, là một loại thủy tinh hữu 

cơ) 
2680 

Molybdenum (Molypden là một nguyên tố hóa học, 

kí hiệu mà Mo) 
6250 

Motor oil (Dầu máy) 1740 

Nickel, pure (Niken nguyên chất) 5630 

Polyamide (Polyamide) 2200 

Nylon 2600 

Nylon, 6.6 2600 

Neoprene (Một loại cao su tổng hợp) 1600 

Monel (Hợp kim của niken) 5400 

Polyethylene, high density (HDPE) – là một loại 

Nhựa nhiệt dẻo, tỷ trọng cao (kí hiệu là PE) 
2460 

Polyethylene, low density (LDPE) – PE, tỷ trọng 

thấp 
2080 

Polystyrene  - là một loại nhựa nhiệt dẻo, ký hiệu là 

PS 
2340 

Polyvinylchloride  (Nhựa PVC) 2395 

Rubber, polybutadiene (Cao su, cao su tổng hợp 

polybutadient) 
1610 

Silicon (Silic) 9620 
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Vật liệu V (m/sec) 

Silicone (Hỗn hợp hữu cơ của silic) 1485 

Steel, 1020 (thép cán nguội 1020) 5890 

Steel, 4340 (thép hợp kim 4340) 5850 

Steel, 302 austenitic stainless (thép không gỉ auxtenit 

320) 
5740 

Tin (Thiếc) 3320 

Titanium (Tin tan) 6100 

Tungsten (Vol fram) 5180 

Water  20 °C (Nƣớc ở 20 °C) 1480 

Zinc (Kẽm) 4170 

Zirconium (ziriconi) – là một thành phần hóa học 

đƣợc ký hiệu là Zr 
4650 

Boro carbide (Bo cacbua) 1100 

Platium (Bạch kim) 3300 

Cadmium (Catmi là thành phần hóa học (kim loại) có 

kí hiệu là Cd) 
2800 

Glass (Thủy tinh) 5300 

Gold (Vàng) 3200 

Silve (Bạc) 3600 

Ice (băng) 4000 

Magnesium (magiê) 5800 

Mercury (thủy ngân) 1400 

Quartz (Thạch anh) 5800 

Steel, stainless (thép không gỉ) 5800 

Steel, Mild  (thép mềm, ít cacbon) 5920 

Uranium (Urani là kim loại nặng, màu xám, có phóng 3400 



12 

  

Vật liệu V (m/sec) 

xạ, dùng làm nguồn cung cấp năng lƣợng hạt nhân) 

Titanium (Ti tan) 6100 

Tin (Thiếc) 3300 

Teflon hay còn gọi là Poli(tetrafloetilen) là 

một polime (chất dẻo) có công thức hoá học là (CF2-

CF2)n 

1400 

Plexiglas (Plexi, một loại thủy tinh hữu cơ) 1700 

Oil (SAE 30)  (SAE là tiêu chuẩn đánh giá các loại 

dầu nhớt dựa vào độ nhớt) 
1700 

Hard metal (kim loại cứng) 6800 

Concrete (bê tông) 4600 

Bismuth (là thành phần hóa học đƣợc ký hiệu là Bi) 2180 

Porcelain (vật liệu gốm sứ) 5600 

 

b. Thiết bị phân tích thành phần kim loại PDA-7000 

 Thiết bị phân tích thành phần kim loại PDA-7000 phân tích 

đƣợc thành phần các nguyên tố của các mẫu kim loại trên ba nền sắt, 

đồng và nhôm theo phƣơng pháp quang phổ phát xạ. 

* Tính năng kỹ thuật cơ bản 

- Hệ thống phân tán: Paschen-Runge 

- Bán kính gƣơng cầu lõm: 600 mm 

- Dải bƣớc sóng: 121 nm đến 589 nm 

- Điện áp: có thể lựa chọn 300 V hoặc 500 V 

- Tần số phóng điện lớn nhất: 500 Hz 

- Kênh phân tích đƣợc cài đặt sẵn: 35 kênh 

- Phân tích thành phần kim loại trên nền sắt, đồng, nhôm 
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Hình 3.3. Thiết bị phân tích thành phần kim loại PDA-7000. 

c.Thiết bị đo kích thƣớc ba chiều ALTERA 8.7.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.4 Thiết bị đo kích thước ba chiều ALTERA 8.7.6 
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* Thông số kỹ thuật cơ bản 

- Phạm vi đo kích thƣớc theo 3 trục X, Y, Z lần lƣợc là: 800 mm ; 700 

mm; 600 mm 

- Sai số: ± (1,8 + L/400) µm    

d. Tủ vi khí hậu DM-600 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Hình 3.5 Tủ vi khí hậu DM-600 

* Thông số kỹ thuật cơ bản 

- Tạo ra môi trƣờng với nhiệt độ và độ ẩm tùy chỉnh để kiểm tra hay 

kiểm định các thiết bị kỹ thuật 

- Phạm vi điều chỉnh nhiệt độ -40
o
C đến +180

o
C với Dung sai ± 

0.1÷0.3
o
C 

- Phạm vi điều chỉnh độ ẩm  10% đến 95% với dung sai ± 1÷3
o
C 

3.3. THIẾT KẾ THỰC NGHIỆM 

Với thiết bị siêu âm chiều dày vật liệu, việc đặt vận tốc 

truyền âm trong vật liệu là vô cùng quan trọng. Kết quả có chính xác 

hay không sẽ phụ thuộc vào đặt đúng giá trị vận tốc truyền âm trong 

vật liệu. Do đó, chúng tôi chỉ nghiên cứu các yếu tố ảnh hƣởng đến 

vận tốc truyền âm trong vật liệu.  Dƣới đây là bảng vận tốc truyền 

âm trong các vật liệu. 
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Trong phần này tôi giả thuyết rằng các yếu tố ảnh hƣởng đến 

kết quả kiểm tra chiều dày bằng phƣơng pháp siêu âm gồm có: thành 

phần hóa học của vật liệu; nhiệt độ; chiều dày vật liệu. Với giả thuyết 

trên, tôi tiến hành thí nghiệm lần lƣợt các yếu tố ảnh hƣởng để từ đó 

đánh giá sai số và đƣa ra các biện pháp hiệu chỉnh để kết quả đo có 

kết quả chính xác nhất. 

3.3.1. Đánh giá kết quả kiểm tra chiều dày bằng phương pháp siêu 

âm trên các vật liệu khác nhau 

a. Mẫu đồng 

-  Mẫu đồng thau silicon 

Thành phần hóa học (%) khi phân tích trên thiết bị PDA-7000 

Bảng 3.1. Kết quả phân tích thành phần hóa học mẫu đồng thau 

silicon 

Sn Pb Zn Fe Ni Al Si As 

1,81 0,107 6,73 1,82 2,94 3,74 4,20 0,092 

 

Mn Cr Co P Bi Sb Cd Cu 

3,28 0,0288 0,054 0,248 0,185 0,610 0,0152 74,07 

Bảng 3.2. Kết quả đo giữa giá trị trên máy siêu âm và máy chuẩn 

khi kiểm tra mẫu đồng thau silicon 

Lần đo 

Giá trị đo trên 

ALTERA 876, 

mm 

Giá trị đo trên 

DMS2-TC    (v = 

4430 m/s), mm 

Sai số, 

mm   

01 18,12 15,95 - 2,17 

02 18,12 15,94 - 2,18 

03 18,12 15,96 - 2,16 

Trung 

bình 
18,12 15,95 - 2,17 
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Để kết quả đo chiều dày có sai số nhỏ nhất ta điều chỉnh v = 5034 

m/s trên thiết bị siêu âm DMS2-TC 

Với v = 5034 m/s ta có kết quả nhƣ sau 

Bảng 3.3. Kết quả đo giữa giá trị trên máy siêu âm và máy chuẩn 

khi kiểm tra mẫu đồng thau silicon sau khi điều chỉnh vận tốc 

truyền âm 

Lần đo Giá trị đo trên 

ALTERA 876, mm 

Giá trị đo trên 

DMS2-TC    (v = 

5034 m/s), mm 

Sai số,     

mm   

01 18,12 18,13 0,01 

02 18,12 18,12 0,01 

03 18,12 18,14 0,01 

Trung 

bình 
18,12 18,13 0,01 

b. Mẫu nhôm 

- Mẫu nhôm Al-01 

Thành phần hóa học (%) khi phân tích trên thiết bị PDA-7000 

Bảng 3.1. Kết quả phân tích thành phần hóa học mẫu nhôm Al-01 

Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti 

0,24

9 

2,9

9 

0,03

4 

0,017

3 

0,000

7 

0,001

1 

0,03

0 

0,003

1 

0,013

0 
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Bảng 3.10. Kết quả đo giữa giá trị trên máy siêu âm và máy chuẩn 

khi kiểm tra mẫu nhôm Al-01 

Lần đo Giá trị đo trên 

ALTERA 876, mm 

Giá trị đo trên 

DMS2-TC    (v = 

5440 m/s), mm 

Sai số,     

mm   

01 25,61 25,90 0,29 

02 25,61 25,89 0,28 

03 25,61 25,91 0,30 

Trung 

bình 
25,61 25,90 0,29 

 

Để kết quả đo chiều dày có sai số nhỏ nhất ta điều chỉnh v = 

5380 m/s trên thiết bị siêu âm DMS2-TC 

Với v = 5380 m/s ta có kết quả nhƣ sau 

Bảng 3.11. Kết quả đo giữa giá trị trên máy siêu âm và máy chuẩn 

khi kiểm tra mẫu nhôm Al-01 sau khi hiệu chỉnh vận tốc truyền 

âm 

Lần đo Giá trị đo trên 

ALTERA 876, mm 

Giá trị đo trên 

DMS2-TC    (v = 

5380 m/s), mm 

Sai số,     

mm   

01 25,61 25,61 0,00 

02 25,61 25,62 0,01 

03 25,61 25,62 0,01 

Trung 

bình 

25,61 25,616 0,006 
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c. Mẫu thép 

- Mẫu thép không gỉ nitơ 

Thành phần hóa học (%) khi phân tích trên thiết bị PDA-7000 

Bảng 3.21. Kết quả phân tích thành phần hóa học mẫu thép không 

gỉ nitơ 

C Si S Mn Ni Cr Mo 

0,522 1,50 0,0097 8,37 6,51 31,48 1,57 

 

Al Cu Co V Nb W N 

0,016 0,193 0,228 0,206 1,97 0,181 1,030 

 

Bảng 3.22. Kết quả đo giữa giá trị trên máy siêu âm và máy chuẩn 

khi kiểm tra mẫu thép không gỉ nitơ  

Lần đo Giá trị đo trên 

ALTERA 876, mm 

Giá trị đo trên 

DMS2-TC    (v = 

5800 m/s), mm 

Sai số,     

mm   

01 11,32 15,48 4,16 

02 11,32 15,47 4,15 

03 11,31 15,48 4,17 

Trung 

bình 
11,32 15,48 4,16 
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Để kết quả đo chiều dày có sai số nhỏ nhất ta điều chỉnh v = 

4230 m/s trên thiết bị siêu âm DMS2-TC 

Với v = 4230  m/s ta có kết quả nhƣ sau 

Bảng 3.23. Kết quả đo giữa giá trị trên máy siêu âm và máy chuẩn 

khi kiểm tra mẫu thép không gỉ nitơ sau khi hiệu chỉnh vận tốc 

truyền âm 

Lần đo Giá trị đo trên 

ALTERA 876, mm 

Giá trị đo trên 

DMS2-TC    (v = 

4230  m/s), mm 

Sai số,     

mm   

01 11,32 11,29 -0,03 

02 11,32 11,29 -0,03 

03 11,31 11,29 -0,02 

Trung 

bình 
11,32 11,29 -0,03 
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3.3.2. Đánh giá kết quả kiểm tra chiều dày bằng phương pháp siêu 

âm trên vật liệu có chiều dày khác nhau 

Bảng 3.27. Kết quả kiểm tra chiều dày bằng phương pháp siêu âm 

trên các vật liệu có chiều dày khác nhau 

TT 

Đo trên 

ALTERA 876, 

mm 

Đo trên DMS2-TC,  

mm 
Sai số, mm 

1 1,98 1,99 0,01 

2 4,97 4,98 0,01 

3 8,02 8,02 0,00 

4 10,98 10,99 0,01 

5 14,02 14,03 0,01 

6 17,03 17,04 0,01 

7 19,98 19,99 0,01 

8 22,97 22,98 0,01 

9 26,02 26,03 0,01 

10 28,98 28,99 0,01 

11 31,96 31,95 -0,01 

12 35,02 35,00 -0,02 

13 37,99 37,97 -0,02 

14 40,98 40,96 -0,02 

15 43,97 43,96 -0,01 

16 46,98 46,96 -0,02 

17 49,99 49,97 -0,02 
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Nhận xét: Khi kiểm tra đo trên cùng một vật liệu có chiều dày khác 

nhau. Tôi nhận thấy kết quả kiểm tra chiều dày vật liệu bằng phƣơng 

pháp siêu âm với các chiều dày khác nhau có sai số không đáng kể. 

3.3.3. Đánh giá kết quả kiểm tra chiều dày vật liệu bằng phương 

pháp siêu âm khi thay đổi nhiệt độ 

Bảng 3.29. Kết quả kiểm tra chiều dày vật liệu bằng phương pháp 

siêu âm khi thay đổi nhiệt độ 

TT 
Nhiệt độ, 

o
C 

Đo trên 

ALTERA 

876, mm 

Đo trên 

DMS2-TC, 

mm 

Sai số, mm 

1 15,00 30,01 30,00 -0,01 

2 16,00 30,01 30,00 -0,01 

3 17,00 30,01 30,00 -0,01 

4 18,00 30,01 30,00 -0,01 

5 19,00 30,01 30,00 -0,01 

6 20,00 30,01 30,01 0,00 

7 21,00 30,01 30,01 0,00 

8 22,00 30,01 30,01 0,00 

9 23,00 30,01 30,01 0,00 

10 24,00 30,01 30,01 0,00 

11 25,00 30,01 30,01 0,00 

12 26,00 30,01 30,01 0,00 

13 27,00 30,01 30,01 0,00 

14 28,00 30,01 30,01 0,00 

15 29,00 30,01 30,01 0,00 

16 30,00 30,01 30,01 0,00 

17 31,00 30,01 30,02 0,01 
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TT 
Nhiệt độ, 

o
C 

Đo trên 

ALTERA 

876, mm 

Đo trên 

DMS2-TC, 

mm 

Sai số, mm 

18 32,00 30,01 30,02 0,01 

19 33,00 30,01 30,02 0,01 

20 34,00 30,01 30,02 0,01 

21 35,00 30,01 30,02 0,01 

22 36,00 30,01 30,03 0,02 

23 37,00 30,01 30,03 0,02 

24 38,00 30,01 30,03 0,02 

25 39,00 30,01 30,03 0,02 

26 40,00 30,01 30,03 0,02 

 

Nhận xét: Khi kiểm tra đo trên cùng một chiều dày vật liệu với nhiệt 

độ thay đổi từ 15 
o
C đến 40 

o
C. Tôi nhận thấy kết quả kiểm tra chiều 

dày vật liệu bằng phƣơng pháp siêu âm với nhiệt độ thay đổi có ảnh 

hƣởng đến kết quả kiểm tra siêu âm. Nhiệt độ càng cao thì vận tốc 

truyền âm trong vật liệu càng nhanh, nhƣng với nhiệt độ môi trƣờng 

từ 15 
o
C đến 40 

o
C thì ảnh hƣởng kết quả đo không đáng kể. 

 

 



23 

  

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

 

A. KẾT LUẬN 

Trên cơ sở của những nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm 

về đề tài“Nghiên cứu ảnh hưởng của  một số yếu tố đến kết quả 

kiểm tra chiều dày vật liệu bằng phương pháp siêu âm”, qua ba 

chƣơng đề tài đã giải quyết đƣợc các vấn đề sau: 

1) Nghiên cứu tổng quan về siêu âm; Tìm hiểu những nguyên 

lý cơ bản của kiểm tra chiều dày vật liệu bằng phƣơng pháp 

siêu âm (không phá hủy - NDT). Tầm quan trọng, bản chất, 

các phƣơng pháp kiểm tra của kiểm tra bằng phƣơng pháp 

siêu âm. Qua đó nắm chắc đƣợc kiến thức tổng quan về siêu 

âm. 

2) Đã nghiên cứu các phƣơng pháp và kỹ thuật kiểm tra siêu 

âm, các loại đầu dò trong siêu âm, và tìm ra các phƣơng 

pháp hiệu chuẩn khi kiểm tra siêu âm. 

3) Đã tiến hành thực hiện thí nghiệm trên các loại vật liệu và 

chiều dày khác nhau với kết quả nhƣ sau: 

 Vật liệu: Nhôm, đồng, thép (Với thành phần hóa học 

khác nhau). Đã thực hiện phân tích thành phần hóa 

học các vật liệu nhôm, đồng, thép sau đó kiểm tra 

chiều dày bằng phƣơng pháp siêu âm và phƣơng pháp 

đo trên thiết bị chuẩn. Từ đó đã đánh giá đƣợc sai số 

của thiết bị siêu âm khi thành phần hóa học các mẫu 

thép, đồng, nhôm khác nhau. Đã hiệu chỉnh lại vận 

tốc truyền âm phù hợp với các mẫu tƣơng ứng để kết 

quả đo chiều dày vật liệu chính xác. 
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 Chiều dày vật liệu: từ 2 mm đến 50 mm. Khi thực 

hiện kiểm tra chiều dày vật liệu bằng phƣơng pháp 

siêu âm trên vật liệu có chiều dày khác nhau tôi thấy 

rằng kết quả đo giữa giá trị trên máy siêu âm và máy 

chuẩn có sai số không đáng kể với chiều dày nhƣ 

trên. 

 Nhiệt độ môi trƣờng: từ (15 đến 40) 
o
C. Khi kiểm tra 

đo trên cùng một chiều dày vật liệu với nhiệt độ thay 

đổi từ 15 
o
C đến 40 

o
C. Tôi nhận thấy kết quả kiểm 

tra chiều dày vật liệu bằng phƣơng pháp siêu âm với 

nhiệt độ thay đổi có ảnh hƣởng đến kết quả kiểm tra 

siêu âm. Nhiệt độ càng cao thì vận tốc truyền âm 

trong vật liệu càng nhanh, nhƣng với nhiệt độ môi 

trƣờng từ 15 
o
C đến 40 

o
C thì ảnh hƣởng kết quả đo 

không đáng kể. 

4) Đã lựa chọn đƣợc các thiết bị chuẩn đo lƣờng và các mẫu vật liệu 

trong thực tế để thực hiện thí nghiệm kiểm tra chiều dày vật liệu 

bằng phƣơng pháp siêu âm. 

5) Đã đƣa ra yếu tố ảnh hƣởng đến kết quả kiểm tra chiều dày bằng 

phƣơng pháp siêu âm lớn nhất đó chính là các vật liệu có thành 

phần hóa học khác nhau (xem bảng kết quả). 

6) Đƣa ra thông số điều chỉnh vận tốc truyền âm chuẩn trong vật liệu 

khác nhau để đạt đƣợc kết quả chính xác (xem bảng kết quả). 

B. HƢỚNG PHÁT TRIỂN 

Tiếp tục nghiên cứu ảnh hƣởng của  một số yếu tố nhƣ góc 

độ truyền âm, môi trƣờng, … đến kết quả kiểm tra chiều dày vật liệu 

bằng phƣơng pháp siêu âm. 

 


