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P Ř E D M L U V A
V Československu se za posledních dvacet let vytvořila
tradice každoročních setkání defektoskopických pracovníků.
Na národních seminářích docházelo k výměně zkušeností mezi
jednotlivci i celými pracovišti a zároveň byly podávány informace o novinkách v oboru nedestruktivního zkoušení i o výsledcích různých výzkumných a vývojových prací.
V současné době máme řadu přístrojově i kádrově velmi
dobře vybavených pracoviSí, která řeší různé výzkumné i technologické problémyt Jež jsou sice Často určeny přímo pro využití v urSitém podniku, ale svým významem daleko jeho rámec
přesahují. Na druhé straně, v porovnáni s jinými státy, se
však oboru nedestruktivního zkoušení věnuje poměrně malá pozornost ve vrcholných vědeckých institucích, jako je ČSAV a
vysoké Školy, které by měly zásobovat aplikovaný výzkum principiálně základním výzkumem.
Nepříznivě je pociťován rovněž nedostatek domácí defektoskopické literatury. Novinky v oboru se přitom mnohay dostávají do povědomí širší technické veřejnosti zdlouhavou
cestou.
Tyto důvody nás vedly k tomu, že jsme se rozhodli pořádat nejen národní defektoskopická setkání, ale v určitých
odstupech i mezinárodní konference«
Sborník referátů, který se Vám dostává dnes do rukou,
je výsledkem této naší snahy a přáli bychom si, aby byl spolu s Živými referáty přínosem zejména pro mladil generaci
Československých defektoskopických pracovníků.
Za přípravný výbor
II. Věchet
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SOUČASNÍ STAV VE STROJÍCH A PŘÍSTROJÍCH PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VAD
MATERIÁLU BEZ PORUŠENÍ
ArnoSt Honig, Bohumír Jnneček - ČSSR

Nedestruktivní metody zkoušeni obecní umožňují zkoušeni
m a t e r i á l u bez jeho porušení nebo s porušením takového s t u p ně, že funkční v l c s t n o s t i zkoušených prvků zůstávají zachovány« Počet metod nedestruktivního zkouSeni je poměrně v y s o ký, avšak velká č á s t z n i c h neřeží ne razné problémy při převodu do praxe a na nedostupnost přístrojového vybaveni pro
měřeni i n s i t u . Metody, které jsou nejpropracovanější, n e j vhodnější a zároveň i n e j v í c e r o z š í ř e n é , jsou pro j e d n o t l i v é
upiikace normovány, os Letní s l o u ž í jako technicky možná ř e šení nebo doporučení k v y u ž i t i .
V roce 1985 byla zpracována kolektivem iiutorů z v,yznačných p r a c o v i š t vědeckovýzkumných ústavů a z c.berných \nteder vysokých škol s t u d i e o metodách i p ř í s t ř e š í c h v&dz -.rukt í v n í h o zkoušení a lef- kto k o p e . Studia -?.u ^00 :tran- 3 t u •Me vyplňuje mezeru, V.te:.-. vznikla v odborm l i t e r a t u ř e o dei k t o s k o p i i ve s t r o j i r-ens l v í , at. v e b n i c t v í , n c t e l u r r i l ,
0'•••n\<j technice a v o s t a t n í c h ochntckýeh oborech. Klade s i
•.'o c í l zhodnoMt t e n t o obor* po s rance technisKí B {.řístrojovA, srovnúvfi oej se současným rvětorým trendem • .-..rnačuje
jítbo dulf i' vývoj. FräzkiKTjkB uzávěrka te-chnio.. h infonniscí
o<\ víiech inst!<uc£ v ÖSSH i v ti losrötovem 1.«'••." ku bylu &rovf-ioria k termínu 1 . 4 . 1 . 6 5 . Přitom pokrok řtit
upředu ne z ro1
KU i » rok, nie prak 'Ck,y •: ••f>3i«c ni« «tiíteíc, . kž-» roučosny
pohled může být ve \*eltni krntké ďbř překonán.
s* .clic Z6h'.•:«.-. retod.- : •• o i e n í ; rů ••»•,. ' "y ?.-'\r.'i-h prineij.och n podle •••
•
:•
». je ro Jenu;v - 1
AV.V.A l e h
k a p i t o l * Autorům b y l o josi.é že kt. .<ly, kAo
i
ěřtn: n ř k t e r é z v l D r , t n o ; t l .-.i» r i é l u nsoo 1» »•?
.•• n
cdestrukt i v n í metodu, n*;má float *i rx \.v •:• •
vui .
informace.

-

9 -

Každá zkuSební metoda je proto uvedena informačním listem (oboustranně tištěno na formátu A4) s názvem ZkuSební metody, přístroje ve strojírenství nebo ve stavebnictví, podle
toho, kde má metoda v současné době hlavní uplatněni. Informační listy tabelárně uspořádané slouží čtenáři k získání
přehledu o dané zkuSební metodě, tzn. na jaký materiál se používá, popisuje fyzikální principy metody a zkuSební zařízení, dále uvádí výrobce nebo dodavatele zařízení v ÖSSR,
v RVHP a v ostatních státech světa, servis, využití a vývoj
metody, přednosti a nevýhody, normy, základní literaturu, komentář a dalSí doplňky*
V této anotaci je jako ukázka přiložen jeden z lista
pro zkušební metodu v oboru stavebnictví.
Jednotlivé body se zaměřením na analýzu přístrojové
techniky jsou pak rozvinuty v dalším textu ze informačními
tabulkami« Analýza současného stavu je zaměřena jek na svěvývoj, tak zejména na stav a výhled v ÖSSR.
Studie obsahuje kapitoly: (1) úvod, (2) adresář autora,
(3) seznam firem, jejich adresy, telefonní a telexová čísla,
(4) optická kontrola, přímá a nepřímá, (5) kapilární metody,
(6) metody měření posuvů a deformací, (7) tvrdoměrné metody,
(8) metody místního porušení, (9) dynamické metody, ultrazvukové metody zkoušení ková, ultrazvukové metody zkoušení
betonu, rezonanční metoda, metoda fázových rychlostí, akustická emise, (10) elektromagnetické metody, metoda vířivých
proudů, metoda rozptylových toků indukovaných elektrickými
čidly, metoda magnetická práSková, magnetické Indikace výztuže, (11) metody měření vlhkosti, vodivostní metody, kapacitní, infračervené spektroskopie, mikrovlnné, chemické, denzitometrické, (12) radiometrické metody, měřeni objemové hmotnosti, měření objemové vlhkosti, (13) radlograflcké metody,
rentgenoskopie a rentgenografie, ceny rentgenových přístrojů, gamagrafie, prozařováni ionizujícím zářením vysokých
energií, neutronografie, radiografické filmy, zesilovací fólie a jiné radiografické pomůcky, vyhodnocování radiogramů,
- 10 -

rentgenového a gama obrazu, určováni expoziční doby při radiografii, dozimetrie v radiační defektoskopii, (14) ostatní
zkušební metody, tennovizní měření povrchové teploty, určení
zráni betonu, metody termické analýzy, rentgenové difrekční
analýza, rentgenová fluorescenční analýza, (15) fakturace
defektoskopických prací, (16) závěr, (17) informace z oboru
NDT, (18) literatura.
Ke studii jsou sestaveny přílohy, které se skládají
z prospektových materiálu výrobců jednotlivých zkušebních
přístrojů a slouží k detailnější informaci a k dalšímu hlubšímu studiu. Přílohy byly zařazeny do 24 pořadačů, očíslovaných podle jednotlivých kapitol.
Studie vznikla ve spolupráci a vedoucími odborníky jednotlivých specializaci nedestruktivního zkušebnictví, kteří
jsou pracovníky těchto celostátních ústavů:
Vysoké učeni technické v Brně, Sdružení vědeckovýzkumných
ústavů, Ústřední středisko radiační defektoskopie:
Prof* Ing. Arnošt Honig, DrSe» (vedoucí kolektivu), Ing. Bohumír Janeček (odpovědný řešitel), Ing. Leonard Hobst, C S c ,
Pavel Reichl, Ing. Radomír Svoboda, Lubica Žiaková
Státní výzkumný ústav materiálu v Prase, úsek výzkumu defektoskopie a radioizotopů, Běchovice:
Ing. Václav Bízek, CSc., Ing. Lubomír Čížek, C S c , Pavel
Fencl, Oldřich Kiffek, Ing. Roman PleskeČ, C S c , Jiří áácha,
Mojmír VČchet, Hugo Vítémvés, Ing. Zbyněk Zavadil
Státní výzkumný ústav pro stavbu strojů Praha - Běchovice,
obor měřicí techniky:
Ing. Jaroslav Obraz, C S c , Ing. Miroslav Vatras
Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební:
Ing. Jiří Habarta
Vítkovice, Hutni montáže, k.p. Ostrava, obor cenový, odbor
řízení jakosti:
RNDr. Richard Kukačka, Ing. Karel Mike, Ing. Jiří Sopek
-
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Kompletní studie i s přílohami je k dispozici na těchto pracovištích:
1) Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj
Slezské 9, 120 29 Praha 2
2) Výstavba Mavního města Prahy, generální ředitelství
Vyšehradská 51, 120 07 Praha 2
3) Technický a zkušební ústav stavební v Praze
Strakoni.c':S II, 1*0 05 Praha 5
4) Vysoké učení technické v Brně
Ústřední středisko radiační defektoskopie
Hlinky 46, 603 00 Brno
ní
vé
ti%
i

Technické veřejnost projevila mimořádný zájem o získakopie studie. Připravujeme její vydáni tiskem. Rozpočtonáklady ne jeden výtisk studie (400 stran A4) činí 350,400,- Kčs. V případě, že máte o studii zájem, objednejte
ii formou dopisu nejpozději do konce roku 1986 na adrese:
Ústřední středisko radiační defektoskopie
Vysoké učení technické v Brně
Hlinky 48
603 00 Brno
tel: 332347, 333257
tlx: 63Q24

-
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ZKUŠEBNÍ METODY, PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENI VE STAVEBNICTVÍ
MATERIÁL

vtschny konatruktní s « t « r i é l y , ntpf.

ZKUŠEBNÍ
METODA

hiřanl datoraacl

PRINCIP

ZKUŠEBNÍ
ZAŘÍZENÍ
SČSSR
a
a OSTATNÍ

t»toi,

oc;l

Absolutní deforaaca - posuvy, prfll/by a ostatní r.nfirv/ |,ri '-..,•
•• a*H jako zaén» vzdélannati dvju zvolaných bodO
Poatrná daforaac» - .'cdla »atod mbfanl »btolutnich d«for.-.«ri
•a také poulívijí aatady alaktrlckého mtřtní naalaHtrlekÝth
veliein

Mifldla pro rocairy a atfldla pro d61kovi zatny,
gaodattcM aatody (např. laaar)
Tanzoaatry a aacnanlckyal nařldly« »trůnové, o alaktrlckýnl anl•aCl lnduktlvníal, a potanclonitrtckýal, alaktrlcké odporové
Odbyt «trojfl a néřadi Tapllce.
METRA. ZPA - vinohrady n.p., Hakarankova 26, Praha
MIKROTECHH*. n.p.. U PrOhonu 22, Praha 7
SKLO UNION«LABORA, k.p., ocíbytový zévod 0720. Sokoluvaké 117,
iao 84
Praha e
Zaklad Aparatury Naukooal Uninaraltatu 3agiallonaktago, ZAN-3U,
ul. RydlQHka 24, SO-401 Krakoo, PoUko
INC.B. HOLLE, Falnaachanlacha Warkatatcan, 301 Nagdaburc 1,
Splalhaganatraa«* 26, MM
PROSEQ SA, Raltbachttraava 57, cn-eo34 Zürich, Svýcar»ko
H0TTIN6ER MUW1N NESSTECHHIK GabH, 61 Oaraetadt, Ta Tlafan Saa 45,
Poatfach 4151, HSR
6KUEL • KMER, OK-2850 Naaium, Oén»ko

SERVIS V ČSSR
LABORATORNÍ
VYUŽITÍ
IN SITU
VYVINUL
V ČSSR
UŽÍVÁ
VYVINUL
V ZAHRANIČÍ
UŽÍVÁ

Katody a» používají v laboratorních podalnkéch
i na atranl in altu
Výrobci Jadnotlivých prl«troje
Zkultbny atavabnlch aodnlkfi, výckuané datavy, atétnl «hutobny
Výrobci jadnotlivych priatrojft
Zkultbny atavabnlch podntkO. výtkwuté ústavy, kontrolní «kgíabny

-
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PŘEDNOSU

Variabilita přlatroja uaoZnuja v o l i t provadanl aářanl podlá
akaatltá pot raby, od aařanl jadná v d l c l n y dlouhodoM a*
po prograaov* urCaný koaplax alranl

NEVÝHODY

U jadnoduchfch sařicanl ja nucné přltoanoat v a l a t i aěNnl.
Koapllkované «uteaatlzovane «yatiay jaou náročné a vyplácl
•a Jan p ř i hroudnéa použiti.

ČSSR
RVHP

Hatedy aáfant daforavcl jaou citowény v Fadl noraa, kda aa
Jajlch u i i t í přadpokládá. Saaoatarn« noray pro a l ř i c l aatody
najaou vydévány.

£ OSTATNÍ
ac
o

LITERATURA

KOMENTÁR
A DAlSi
DOPLŇKY

3. Kapackýi Eitparlaantálnl ovlřovánl konttrukcl. Skriptuo VUT
v Brní, trne 19S4, » 4 a
V. Hájak • kel.t Exparlaantalnl aatody • ovtfavánl napjatoatl
kenatruket, Skriptua ČVUT v Praia, vydavatalatvl EvuT. Praha i960.
261 a
A. Honig. V. Zaplatali Hadaatruktlvni «kulabnlctvi, skriptua VUT-FAS
v Brní, 8NTL Praha 1966, 392 a
K. Zahnulai SnlaaCa naalaktrlckýoh vallfiln, SNTL Praha, 1977, 39B a

Nlřanl daforaael ja aatoda, ktará ja poutlvint jako proatfadak
aleutlel fc doaatanl rotaáhlajlloh inforaacl o aatariálu nabo
o konatrukel. Proto a» pro jadnotllv« případy aiřanl upravuji
anabo vytváří v konkrétní podoM prakticky na katdaa pracoviiti
líná, xaatávall vtek nehevánv principy fonkca lákladnihp ••řidla. S l o t l t a j i i ooupravy pro aladovánl javO dynaalckáho eharaktaru jaou dodávaný řadou firaa jako atavabnleové ayttáay. ktará aa upravil]i pro jadnotlivá probláay.
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)ESTRUKTIVNÍ
Ullmsnn, Bořivoj Kubala - ČSSR
Spolehlivost nedestruktivní kontroly lze nejlépe vyjádřit pravděpodobnosti zjiStění nepřípustných vad ve zkoušeném materiálu. Tato pravděpodobnost však kromě jiného zévisl ne tom, podle jakých kritérií se přípustnost vad posuzuje.
Ve většině současných norem pro hromadnou nedestruktivní kontrolu se závažnost vad posuzuje podle velikosti signálu, kterou lze přímo měřit. Hranice přípustnosti ved bývá
určena velikosti signálu předepsané umělé vady. Podle tohoto
kritéria umožňuje současné defektoskopická technika velmi
spolehlivé zkoušení. Pro posouzeni reálné jakosti výrobku
však není rozhodující velikost signálu, ale druh a skutečná
velikost vad. I když se mnohdy mlčky předpokládá, Že vady
stejné a větší než předepsaná vada umělá se zjistí, kdežto
vady menší budou propuštěny, nemůže být tento předpoklad
zcela splněn z těchto důvodů:
- vady různých druhů stejné charakteristické velikosti dávají různě velký signál. To nutně vede k přecenění resp.
podcenění určitých druhů vad [1]
• závislost velikosti signálu na skutečné velikosti vady není ani u vad stejného typu jednoznačná, při použití současných metod mívá značný rozptyl. Proto dochází k tomu,
že část vad podle skutečné velikost nepřípustných zůstane
nesjiStěna, kdežto část vad přípustných bude indikována.
Pro ilustraci je na obr. 1 znázorněna experimentálně
zjištěné závislost mezi velikostí signálu a skutečnou velikostí ("hloubkou) jednoho druhu povrchových vad na bezeSvých
trubkách, zkoušených metodou rozptylových toků. Skutečná velikost vad je charakterizována hloubkou v procentech tlouší-
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ky stěny, velikost signélu je vyjádřena tzv. měřenou hloubkou vad> v procentech tlouätky stěny [ l j .

óreivj

hloubíc:

vady p.vl

Obz. 1. Skateftnn « měřená hloubíc« vod
PoU- vt,.'. nu diagramu dčlí tzv. "hranice třídění" Ht
diagram ne dvě č á s t i . Vlevo js '• vady nezjištěné, vpravo
«.-jištěná, dávající signál vStfií než H t . Podle skutečné velikosti d ě l í poJf vod tzv. "hranice přípustnosti" H_. Dole
jsou vhi.' přípustné, nahoře nepípustne s hloubkou větfií
ntä H } .
Tim ,jti pole vad tozděleno nü Čtyři úseky. V úsecích
jsou vcidy zßfe-eny -právně % hlediska v e l i k o s t i uignálu 1 skutečné velitrosi.]. Ve zbyvaj:'oích úsecích jsou vsak
vady zor&zeny chybné. V Oseku
;r;ou vady nezjiStfné, ovšok
podln ul.utečné hloubky nepřípustné. Haopek v úseku
j*.ou
pru které je výrobek zbytočně vyřazen.
Z uvedeného diagramu vypilýré, i.c nutně dochází k chybní tnu /.utažení určitého množství vod. Toto množství bude tím
-
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menší, Slm bude těsnější vztah mezi měřenou a skutečnou velikostí vad, což závisí především na metodě zkoušení, provedení a nastavení aparatury a druhu zjišťovaných vad. Volbou
hranice třídění H t je ovšem možné ovlivnit rozděleni chybně
zařazených vad. Např. snížením H t (zvýšení citlivosti) klesne riziko propuštění nepřípustných vad, ovšem ze cenu zvýšení počtu zbytečně vyřazených výrobku.
Je-li k dispozici reprezentativní a dostatečně velký
soubor měření velikosti signálu a skutečné velikosti vad,
lze přímo stanovit pravděpodobnost zjištění nepřípustné vady
P (spolehlivost zkoušení) podle vztahu

2l
ň
kde n Q , nfa - počet vad v přípustných úsecích ne obr. 1
n^ - počet zjištěných nepřípustných vad
n - celkový počet nepřípustných vad.
Volbou různých hodnot H t , H je možné stanovit závislost spolehlivosti zkoušeni P na podmínkách zkoušeni.

0,5 -

0,5

M) H*/Hp

Obr. 2 . Pravděpodobnost zjištění nepřípustné vady
-
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Na obr. 2 je znázorněna závislost pravděpodobnosti zjištění
nepřípustné vady P na poměru H t /H . Obrázek potvrzuje očekávanou skutečnost, že při stejné úrovni hranice přípustnosti
a hranice třídění fH t /H p =l) se zjistí pouze o něco více než
polovina nepřípustných vad. Chceme-li zvýšit spolehlivost
zkoušení, je nutné zvýšit citlivost zkoušení (\< Hp). Uvedený diagram umožňuje optimální nastavení citlivosti zařízení tak, aby byla zaručena požadovaná spolehlivost zkoušení
s maximálním omezením zbytečného vyřazování použitelných výrobku.
Je třeba si však uvědomit, že pravděpodobnost zjištění
nepřípustné vady P charakterizuje kvalitu procesu zkoušení a
nikoli úroveň kvality vyzkoušeného materiálu. Kvalita materiálu, který prošel defektoskopickou kontrolou, muže být vyjádřena pomocí pravděpodobnosti výskytu nepřípustné vady
(resp. kusu s nepřípustnou vadou) v dodávce. Teto pravděpodobnost P d je dána vztahem
« _ ,~ „» B
F
«
d ^
'* v
kde P - pravděpodobnost zjištění nepřípustné vady
P T - pravděpodobnost výskytu nepřípustné vady ve výrobcích před defektoskopickou kontrolou.
Z uvedeného vctahu vyplývá, že jakost dodávky nezávisí
pouze na úrovni defektoskopické kontroly, ale je významně
ovlivněna jakostí výroby. Je-li výrobB jakostní fP v je velni
malá), pak bude zabezpečena vysoká jakost dodávky i při pouliti méně dokonalého zkušebního zařízení. Naopak, při tříděni výrobků s velkým počtem nepřípustných vad je nutné použít dokonalé defektoskopické přístroje, pečlivě seřízené a
nastávané, a přesto výsledky nemusí být vždy uspokojující.
Přinos defektoskopické kontroly v procesu peče o jakost
nespočívá pouze v tom, že je prostředkem pro roztříděni dobrých a Spatných výrobků, ale rovněž v tom, že může být objektivním kritériem účinnosti různých technologických opatření v souvislosti s kvalitou výroby.
Literatura
fl]

Ullmann, J.
s . 370-373.

Kubala, B.: Hutník, 19B5, č. 10,
-
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2 . SEKCE

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ V JADERNÍCH ELEKTRÁRNÁCH

OPTIMALIZACE PROGRAM^ KONTROLY JAKOSTI PRO VÍROBU I PROVOZ
ZAŘÍZENÍ JADERNÝCH ELEKTRÁREN
Miroslav Kawelec - ÖSSR
1. Úvod
Tato přednáška poněkud vybočuje z rámce specializované
problematiky nedestruktivního zkoušení, nebo{ se zabývá vzájemnou interakcí mezi projekční a konstrukční činností a nedestruktivním zkouSením materiálu.
Přednáška se zabývá oborem výroby zařízení pro jaderné
elektrárny* ve kterém je spolu s oborem výroby letecké techniky největší rozsah aplikace nedestruktivního zkoušení
v československém průmyslu. Poznatky uvedené v přednáSce
však mají obecnou platnost i pro ostatní obory průmyslové
výroby.
2« Analysa současného stavu
Prudký rozvoj výpoCetní techniky, který se opírá o mikroprocesory a o dalfil prvky vysoké integrace, vede k dynamickému rozvoji metod projekční a konstrukční činnosti i metod nedestruktivního zkoušení.
V oblasti projekční a konstrukční činnosti umotnuje současná výpočetní technika spolu s aplikaci moderních matematických metod (z nichž nejznámější je metoda konečných prvků
- FEL) zpřesnění a zrychlení pevnostních, termodynamických,
hydraulických a jiných fyzikélně-technických výpočtů.
Dává rovněz možnost hromadného zavádění automatisováných
systémů konstruování (CAD), nazývaných někdy rovněž "systémy
počítačové podpory projekční a konstrukční činnosti".
Tyto systémy umožňují rychlé a efektivní prověřováni
několika konstrukčních variant či změn a úprav původního ře- 21 -

Seni. Změny mohou být vyvoleny kromě jiných důvodů také proto, aby byly vytvořeny potřebné podmínky pro aplikaci určité
metody nedestruktivního zkoušení ne daném výrobku.
V oblasti nedestruktivního zkoušení umožňuje současné
výpočetní technika prudký rust automatizace jsk vlastního
zkoušení, tak i zpracováni a vyhodnocení výsledků. Použití
mikropočítačů a minipočítačů dává rovněž možnost zavést
do průmyslové praxe i takové metody nedestruktivního zkoušení, jejichž použití bylo doposud omezeno pouze na laboratoře
výzkumných ústavů (ultrazvukové spektrometrie a holografie,
multifrekvenčnl metoda kontroly pomocí vířivých proudů aj.).
Zatímco tedy dochází k prudkému rozvoji jak v oblasti
projekční a konstrukční Činnosti, tak v oblasti nedestruktivního zkoušení, vzájemné interakce, a tím i tolik potřebná
součinnost mezi těmito oblastmi činností, zůstává u nás i
dnes na velmi nízké úrovni*
Programy kontroly jakost pro výrobu i provoz zařízení
jaderných elektráren, které jsou výrazem této interakce,
jsou i nedále vytvářeny bez vzájemné vazby s konkrétním
konstrukčním řešením příslušného výrobku. Nejsou zpracovávány jako integrální součást projekční a konstrukční dokumentace současně a tvorbou této dokumentace, ale pouze jako
přídavek k ni.
Vzhledem k této skutečnosti dochácí pak zákonitě v mnoha případech ke kolizi požadavků metodiky jednotlivých metod
nedestruktivního zkoušení s konkrétním konstrukčním řešením.
Změna konstrukce zařičení na základě požadavků specialistů
pro nedestruktivní zkoušky bud* není v» fázi, kdy je projekční nebo konstrukční dokumentace již hotová, vůbec možné,
nebo je spojena se značnými organizačními i technickými obtížemi« které mají velmi nepříznivý dopad na ekonomiku výroby. Realizaci takovýchto směn se proto nepodaří většinou prosedit.
-
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uej.iJt02 rozsah zkoušeni zařízeni pro jaderné elektrárny ja závazně urSen normativně-technickými dokumenty a předpisy (např. PK 1514 - 72 ej.), nelze dasto příslušnou zkoušku z programu kontroly jakosti vypustit e «kouške se pak provádí přesto, že nelze dosáhnout předepsané citlivosti zkoudenl nebo potřebné reprodukovatelnosti výsledků v Časové
posloupnosti výrobní - předprovozní - provozní kontroly.
Provedeni takovéto zkoušky se stává formální a samoúčelné a tato situace muže mít velmi nepříznivý dopad na bezpečnost a spolehlivost provozu konkrétního výrobku. Není totiž
možné s dostatečnou jistotou prokázat, zda materiál má skutéfiněty vlastnosti, se kterými počítá prtfjektant a konstruktér při pevnostních výpočtech a při výpočtech životnosti zařízení - např., že se v materiálu nevyskytuji určité typy
vad, že jiné typy vad mají velikost a četnost menši než určité limitní hodnoty atd.
Dalfiím nedostatkem dosavadních programu kontroly jakosti je, že jednotlivé nedestruktivní zkoušky se v programu
kontroly jakosti předepisuji často paušálně, tj. bez vazby
na vliv konkrétních dílu základního materiálu, svarových spojů a návarů na bezpečnost a spolehlivost provozu zařízeni jaderných elektráren.
Požadavky na kontrolu dílu základního materiálu, svarových spojů a névaru jednotlivými metodami nedestruktivního
zkoušeni je třeba odstupňovat (samozřejmě při respektování
obecně platných normativně-technických dokumentu a přepisů)
podle jejich vlivu na bezpečnost a spolehlivost provozu zařízení, eventuálně celého bloku jaderné elektrárny. Přitom
je nutné vycházet z analýz spolehlivosti zařízeni i bloku
jaderné elektrárny jako celku (stromy poruch, stromy událostí) • s údajů informačního systému sledováni spolehlivosti
zařízeni jaderných elektráren (ISS - JE) v ÖSSR, v rámci
RVHP i MAAE (informace e Členských států táto mezinárodní
organizace).
-
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Tato problematika však specie plně do kompetence projekce a konstrukce zařízeni jaderných elektráren, a nikoli defektoskopie, nebudu se jí proto v daláí Části příspěvku již
zabývat»
3. Návrh řešeni
Intenzifikační proces v celém našem národním hospodářství se opírá o dva základní faktory, kterými jsou snižování
materiálové náročnosti výroby a snižování náročnosti energetické.
Snižování materiálové e energetické náročnosti vyžaduje
neustále snižovat hmotnost konstrukce výrobků, a to jak zdokonalováním metod pevnostních výpočtů a výpočtů životnosti,
tak používáním stéle kvalitnějších materiálů s vySšími hodnotami mechanických a technologických vlastností.
Dokonalejší výpočetní metody umožňují podstatně snížit
bezpečnostní rezervu mezi skutečným provedením a vypočtenými
hodnotami jednotlivých konstrukčních parametrů. V důsledku
toho, že se konstrukční řeSení přibližuje k hranici možností
materiálu, bezpečnost a spolehlivost provozu konkrétného výrobku velmi výrazné závisí ne tom, jak odpovídají skutečné
fyzikální a fyzikélně-chemické vlastnosti materiálu těm, které byly použity jako vstupní hodnoty pro výpočty - vstupní
hodnoty zde chápeme ve zobecněném smyslu, tj. nejen jako konkrétní numerické údaje nepř. o mechanických vlastnostech materiálu, ale také jako předpoklady týkající se nepřítomnosti
určitých druhů vad, event* omeeenl velikosti a četnosti jiných druhů atd#
Řade. projektatů a konstruktérů se mylně domnívá, že požadovanou shodu mezi konkrétním výrobkem a výpočtovými předpoklady zajistí sám o sobS dostatečně rozsáhlý program kontroly jakosti, využívající co největší množství zkušebních
metod. Podle toho pak tito projektanti a konstruktéři postupují při navrhování programu kontroly jakosti.
-
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Uvedené představe je však evidentně nesprávné, neboí
výsledek je velmi podstatně závislý nejen na rozsahu zkoušení, ale také na podmínkách aplikace jednotlivých zkušebních
metod.
Při nesprávné aplikaci obdržíme většinou výsledky, které nereprezentuji skutečné vlastnosti materiálu a mohou nés
tudíž vést ke zcela mylným
U destruktivních zkoušek, které se provádějí vždy na samostatných zkušebních vzorcích, není přímé vazba podmínek
aplikace zkušebních metod na konstrukční řešení e problémetiká se soustřeďuje na otázku reprezentativnosti výběru zkušebníeh vzorku, tj. jak umožňuje jejich výběr postihnout
rozptyl hodnot v důsledku nehomogenity skutečných fyzikálních a fyzikélně-chemických vlastností konkrétního výrobku.
U nedestruktivních zkoušek jsou podmínky správné aplikace jednotlivých zkušebních metod bezprostředně ovlivněny
konstrukčním řešením výrobku.
Dosažení optimálních výsledků proto vyžaduje, aby programy kontroly jakosti byly zpracovány jako integrální součást projekční a konstrukční dokumentace přímo ve fázi tvorby konkrétního projekčního či konstrukčního řešení, a ne jako doposud poutě jako dodatek projekční e konstrukční dokumentace bez vzájemné vazby s konkrétním konstrukčním řešením.
V současné době zaváděné systémy počítačové podpory projekční a konstrukční činnosti a automatizované systémy konstruování (CAD) umožňují plnou realizaci tohoto požadavku,
neboť:
- programové vybavení & databáze systému CAD mohou obsahovat
všechny základní požadavky pro správnou aplikaci tSch zkušebních metod i které jsou využívány při zpracování programů kontroly jakosti určité skupiny nebo třídy výrobků} tyto
údaje má projektant či konstruktér kdykoli Y. dispozici
- lse rychle a efektivně ověřovat různé tměny a modifikace
-
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konkrétního konstrukčního řešeni určitého uzlu v případě,
že projektantem či konstruktérem původně navržené řešení
neumožňuje splnit požadavky vybrané ne tody nedestruktivního zkoušeni
J« vSak nutné, aby práce na přípravě programového vybavení, umožňujícího vzéjemnou interakci projekční a konstrukční činnosti a nedestruktivního zkoušení, byly včas zahrnuty
do plánu zaváděni systému CAD v jednotlivých výrobních podnicích a projekčních a konstrukčních organizacích; pro tyto
práce je rovněž zapotřebí zajistit potřebnou kap&citu systémově-enelytické a programátorské činnosti.

1
j
j
j
'

4. Závěr

}

Vzhledem k tomu, že současný stav zájmu projektantů a
konstruktérů o nedestruktivní zkušební metody nedává záruky,
že iniciativa k realizaci výše uvedených prací vyjde od projektantů a konstruktérů, chtěl bych touto cestou vyzvat vedoucí pracovníky i specialisty v oboru nedestruktivního zkouSení v jednotlivých výrobních podnicích, specializovaných
výzkumných ústavech i na pracovištích vysokých Skol, aby tato iniciativa vyšle z jejich řad«

;

Bylo by jistě velkou Škodou, kdybychom promarnili takovou příležitost k výraznému zlepšení spolupráce mezi projektanty a konstruktéry na jedné straně a specialisty v oboru
nedestruktivního zkoušení ne straně druhé, jakou nám poskytuje zavádění systému počítačové podpory projekční a konstrukční Činnosti v našem průmyslu i výzkumně-vývojové základně.

-
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FROZVUČOVÁNÍ MATERIÁLŮ TLAKOVÝCH NÁDOB JADERNÍCH REAKTOR&
AUTOMATICKÝM ZAŘÍZENÍM ŠKODA REACTQRTEST TRC
J o s e f S l a d k ý - ČSSR

1. Úvod
Ultrazvukové kontrole tlakových nádob jaderných reaktorů (TNR) během přeaprovozních a provozních prohlídek je závazná a je zakotvena v předpisech o zajištění bezpečného provozu jaderně energetických zařízení. Její nezbytnost je jasná a výpadek v provozu jaderné elektrárny (JEJ způsobený
kontrolou je vyvážen informaci o skutečném stavu materiálu
tlakové nádoby reaktoru a v případě vyhovujícího výsledku
kontroly i jistotou, že i dalfil její provozování bude bezpeSné. Automatickým zařízením pro kontrolu materiálu tlakové nádoby ultrazvukem ŠKODA REACTORTEST TRC bylo od roku
1982, kdy bylo prvně nasazeno v ČSSR v elektrárně VI, až
do této doby provedeno celkem pět předprovožních prohlídek
a sedm provozních, z toho čtyři v zahraničí (NDR - jaderná
elektrárna NORD).
2. Metodika zkoušení
Automatickým zařízením TRC se kontrolují obvodové svary
(včetně přilehlé oblasti) tlakové nádoby reaktoru a svary hrdel, dále návar tlakové nádoby na svarech t< v delších vybraných oblastech válcové Části nádoby, na rádiusových přechodech tlakové nádoby a hrdel a ne válcové části hrdel a také
základní materiál na vybraných částech tlakové nád< ty reaktoru a základní materiál nástavce hrdel. Při zkou&ení návaru
se zjiSlují vady typu nepřilnuti náveru k základnímu materiálu a vady typu podnévarových trhlin.
VSechny svBry se zkoušejí ve čtyřech směrech - kolmo
na osu svaru a rovnoběžně s ní v protilehlých směrech. Návary se zkoušejí ve dvou protilehlých směrech, které jsou rov-
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no běžné se směrem nevařovéní, & tedy kolmé ne eventuální
podnáverové trhliny.
Z uvedených požadavků vyplývá i organizace zkoušení,
která je určována také konstrukcí ultrazvukových hlavic (držákem sond). Ultrazvukové hlavice pro zkoušení obvodových
svarů a néveru válcové čésti tlakové nédoby reaktoru je zcela odlišné konstrukce ve srovnání s hlavicí pro zkoušení hrdel a proto je celé zkouáení tlakové nédoby rozděleno n& dvě
části - na zkoušení obvodových svarů a névarů vélcové Části
tlakové nédoby a na zkoušení hrdel. Mezi oběma zkouškami se
musí hlavice vzájemně vyměnit. Obyčejně se začíná zkoušením
obvodových svarů tlakové nédoby, ale v zásadě je možné také
začít zkoušením hrdel, což se někdy stává, vynutí-li si to
situace s hladinou vody v tlakové nádobě.
Při prozvučovéní svarů a základního materiálu (jak tělesa nádoby, tak hrdel) se používají jednoduché úhlové sond;
příčných vln s úhlem lomu v oceli 45° » 55° (t = l f 5 MHz) a
jednoduché přímé sondy podélných vln (t - 2 MHz), které jsou
v poslední době nahrazovány dvojitými přímými sondami podélných vln s dosahem přes 200 mm. Při kontrole névaru a podnéoblasti se používají dvojité sondy s úhlem 70° a dvopřimé sondy - oba typy jsou s podélnými vlnami o frekvenci 2 UHz. Pro zkoušení névaru rádiusového přechodu hrdel
se používají sondy velikosti 23x25x34 mm, ve všech ostatních
případech sondy velikosti 40x40x34 mm. Při prvních měřeních
se používaly pouze zahraniční sondy (výroba RTD - Západní
Berlín a TRC - Švédsko), a to až do vyčerpání zásob. V současné době je potřeba kryta Ca bude tomu tak i nadále) pouze
sondami vyvinutými a vyrobenými ve SVÚSS ze spolupráce k.p.
Škoda Plzeň. Tyto sondy plně nehradily sondy zahraniční.
Spotřeba so&d je relativně velká, neboí z důvodu spolehlivé
reprodukovetelnosti výsledků je každému dvojbloku jaderné
elektrárny přidělena jedna sada ultrazvukových sond Cdo budoucna počítáme s jednou sadou pro jeden blok), kterými by
se měly zkoušet tlakové nádoby reaktoru příslušného dvojblo-
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ku po celou dobu jejich životnosti. Celkové délka kabelové
trasy jedné sondy se dvěma přerušeními ve vodotěsných konektorových skříních je 72 m. Trasy jsou bez předzesilovečů.
Ultrazvukové Cest zařízení TRC je sestava čtyř klasických analogových přístrojů, což vlas+.ně představuje fityřkanélové zařízení. Každý obsahuje základní funkce, zesilovač
je cejchován v decibelech s rozsahem 80 dB. Poněkud komplikovanější je způsob vyrovnání vlivu vzdálenosti. Teto funkce
je vzhledem k automatickému záznamu indikací nezbytné.
základna jednotlivých ultrazvukových kanálů se
před každým měřením nastavuje klasickým způsobem pomocí normalizovaných i speciálních měrek. Bezprostředně po nestavení
Sašové základny se použijí tzv. normály, které vyrobí na obrazovce vícenásobné koncové echa, jejichž poloha se zapíše. Časová základna se potom během zkoušení tlakové nádoby velmi
rychle a jednoduše kontroluje pomocí těchto normálů. Normálem je válec z hliníkové slitiny (pro nižší hmotnost) určité
tloušiky a průměru, ve kterém je zašroubována jednoduché
přímé ultrazvukové sonda. Vzhledem k používaným zkuSebnlm
rozsahům se používají dva normály různých tlouštěk.
Pro určování citlivosti ultrazvukové části zařízení TRC
se používají různé typy měrek a vyhodnocovací diagramy pro
příslušné typy sond* Měrky jsou vyrobeny z reaktorového materiálu a obsahují jednak náhradní védy velikosti D ft = 4 mm a
jednak vady typu válcových vývrtů průměrů i 8 mm a i 2 mm.
Zařízeni se kelibruje ne těchto měrkách ne přípravném stanovišti před zavezením manipulátoru do reaktoru. Během zkoušení se provádí tzv. kontrolní kalibrace na měrce zavěšené
uvnitř reaktoru. Tato měrka obsahuje pouse umělé vady typu
válcových vývrtů proto, že umožňují jednodušší a rychlejší
kalibraci. Je na ní možné kelibrovat ultrazvukové kanály jen
ultrazvukovou hlavicí pro zkoušení obvodových svarů a névarů
válcové Čésti tlakové nádoby. Ne základě hodnot získaných
kontrolní kalibrací se v příslušném smyslu upravuje citlivost zkoušení.
-
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Záznam indikací, které překročily ve sledovaném rozsahu náhradní velikost D n = 4 mm, probíhá automaticky. Protože
jsou však zapisovány i indikace falešné ía z nejrůznějších
příčin se vždy nějaké objeví), je třeba po ukončení zkoušky
určité oblasti, např. svaru, celý záznam ověřit a vyhodnotit.
Ze záznamu se vyloučí všechny indikace, které prokazatelně
nejsou indikacemi vad. VSechny zbylé indikace se ověřují těmi sondami, kterými byly zjištěny. Teprve takto získaný výsledek je uváděn do protokolu o zkoušce.
3. Zvláštnosti kontroly
Ultrazvuková kontrola tlakové nádoby reaktoru typj
W E R 440 zařízením TRC má své zvláštnosti. Jednou z nich je
nerezový náver tlouStky 10 mm nb vnitřním povrchu tlakové
nádoby (včetně hrdel). Ten chrání před korozí základní materiál e svary nádoby. Z hlediska prozvuSování však způsobuje
urftlté komplikace. Dochází v něm ke ztrátám ultrazvukové
energie, které jsou v různých místech různé. Experimentálně
byl 7.;?i Stěn útlum v rozsahu O až 12 dB. Pro korekci citlivosti je bráně hodnota 6 dB* Experimentálně byly zjištřny
toká ztráty způsobené zakřivením povrchu, které jsou přibližně 4 dB. Z těchto důvodů je nutné zahrnout do nastavované
citlivosti zkoušení uvedené korekce v závislosti na ty^-.i použité měrky při kalibraci. Je-li použitá měrka zakřivené e
s náverem, není třeba korekce zevódět.
náver by způsobil při velkých drahách
sondami po jeho povrchu značné mechanické opotřebení sond*
silné opotřebení by nestalo u nádob vyrobených ne pccelé série, neboí kvalitě povrchu névaru je u nich horší než u nádob vyráběných v současné době. z tohoto důvodu
se pouzdra ultrazvukových sond vyrábějí z nerezového plechu,
ke kterému jsou ještě připájeny plátky ze slinutých karbidů.
náležitou roli při zkoušení provozovaných tlakových nádob reaktoru hraje radioaktivita. Rychlost expozice zářeni
tosehuje nn vnitřním povrchu nádoby během prozvučování
-
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(vnitřní části jsou z nádoby venku) řádově 1O~ 4 A.kg" 1
( W l O 3 R.h~- ). Ultrazvukové sondy nebyly z hlediska radioaktivní odolnosti nijak speciálně konstruovány. Výběr jejich konstrukčních materiálu byl veden pouze se zřetelem
na možnost «nečištění vnitřního povrchu nádoby nežádoucími
prvky, které by mohly způsobit jeho korozi. Popsanou expozicí byly některé sondy fvždy celé sada) dosud zatíženy během
zkouSky maximálně dvakrát. Vliv radiace na parametry těchto
sond zatím zjištěn nebyl, i když se předpokládá, že se
po určité době projeví. Z tohoto hledisko zatím nelze ani
tvrdit, že příslušná sade vydrží celou životnost jaderného
reaktoru* Vň chny sondy alespoň jednou použité při zkoušení
v provozovaném reaktoru nelze již spolehlivě dekontaminovat,
a proto je nutné s nimi zacházet jako s otevřenými zářiči.
Jejich expoziční rychlost dosahuje až 1 0 ~ 8 A.kg"1 (*, 1 0 2
Při profcvučování svaru je nutné znát skutečnou polohu
svaru (jeho podélné osy) v nádobě relativně přesně. Bylo
vSak zjištěno (především u nádob dříve vyrobených), že ne
vždy souhlaaí přesně výkresová kóta polohy osy svaru se skutečností. Vznikla tedy potřeba zjišťovat skutečnou polohu
svaru pomocí zařízení TRC při použití jednoduché přímé sondy. Proto bylo provedeno experimentální měření na odpovídajícím vsorku se svarem a návarem. Byly zjišloveny změny velikosti vícenásobných koncových ech jednoduchou přímou sondou frekvence 2 MHz v bodech navzájem vzdálených 5 mm a ležících na přímce kolmé na osu svaru. "Přímky měření" byly
rozloženy v různých místech svaru. Bylo zjištěno, že v případě měření v místě bez névaru byle vynesením naměřených
hodnot do grafu získána závislost, ne jejímž základě bylo
možné celkem jednoznačné určit polohu osy svaru. V případe
měření v místech s nóverem tomu tak nebylo. Přesto byle uvedená metodika použité během provozních prohlídek dvou jaderných reaktoru - jednoho s ochranným návarem a jednoho bez náveru. I při těchto měřeních byly potvrzeny závěry experimentu. U reaktoru s návarem znemožnil never určení polohy sve- 31 -

ru, kdežto u reaktoru bez névaru byle poloha svaru spolehlivě určena. Bude proto nutné vypracovat pro případ zJiStováni polohy svaru pod náverem novou metodiku, které bude použitelné při daných podmínkách měření.
Ultrazvukové čest zařízení TRC automaticky zaznemenévé
bez rozdílu všechna echa, která překročí nestavenou prahovou
úroveň v určité oblasti dané vybiracím impulsem (bránou).
Samozřejmě mezi ně mohou patřit i parazitní echa, a to bud
náhodné nebo systematicky se vyskytující. Hned při první
kontrole zařízením TRC (2. blok jaderné elektrárny V1) byle
v ultrazvukových kanálech s úhlovými sondami příčných vln
(45° a 55°,) zjištěna systematicky se vyskytující parazitní
echa. Dosud byle registrována u těchto typů sond na všech
námi kontrolovaných tlekových nádobách reaktoru s ochranným
névarem na dráze odpovídající tlouštce pro z vu£o váného materiálu* Bylo vyšetřeno, že teto parazitní echa vznikají lomem
části příčných ultrazvukových vln v návaru tak, že po průchodu névarem postupují kolmo k protilehlému povrchu. Ultrazvukovou nehomogenností névaru je vysvětlena také kolísavost
intenzity výskytu a velikosti těchto parazitní ech. Úpravou
systému vybíracích impulsů byl tento typ parazitních ech eliminován. Bohužel tím však vznikle oblast, dané šířkou vybíracího impulsu, kterou nelze úhlovými sondami uvedeného typu
prozkoušet.
Další systematicky se vyskytující parazitní echa, ale
jiného charakteru, byle zjištěna při kontrole svarů tlakové
nádoby bez ochranného návaru ve všech ultrazvukových kanálech. Echa se vyskytovala prakticky po celé tlouštce prozvučováného materiálu, ale jen při určité poloze příslušné sondy na povrchu nádoby. Pomocí televizní kamery bylo zjištěno
(bez ní by zjištění příčiny trvalo určitě podstatně déle),
2e jejich původcem je neodstraněné převýšení obvodového svaru. Sondy se přejížděním převýšení neklepely, čímž docházelo
k nedefinovatelným parazitním odrazům trvajícím tak dlouho,
dokud sondy svar nepřejely. Důsledkem výskytu těchto parazitních ech vznikla opět neprozkoufiená oblast.
- 32 -

Mimo uvedené typy systematicky se vyskytujících parazitních ech se vyskytují i parazitní echa náhodné, jejichž
příčinou je ve větSině případu pouze kvalita vnitřního povrchu tlakové nádoby.
4. Závěr
Ultrazvuková kontrole tlakových nádob jaderných reaktoru zařízením ŠKODA REACTORTEST TRC je svým způsobem již běžná záležitost, při níž vSak nelze vyloučit různá překvapení.
Mohou být způsobena technickými parametry jak samotného vyšetřovaného objektu, tak i zkušebního zařízení, ale dokonce
i organizací práce v aktivní zóně jaderné elektrárny. VSechny zkušenosti (včetně zvláštností) dosud provedených kontrol
uvedeným zařízením jsou využívány při projektu nového, modernějšího zařízení pro zkoušení tlakových nádob jaderných
reaktorů zevnitř, na kterém se v současné době v k. p. Škoda
Plzeň již pracuje a které zde bude i vyráběno.
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DEFEKTOSKOPICKÁ KONTROLA KOMPONENTO V PRIMÁRNÉHO
OKRUHU REAKTORA
Josef

1.

VVR-S

P l á š e k - ČSSR

Úvod

V období 8.1. - 27.1.1986 sa uakutočnile prevédzkové
kontrola komponentov primárného okruhu reaktora VVR-S
v ÚJV Řež u Prahy. Defektoskopickú kontrolu realizovali pracovníci Výskumného ústavu jaderných elektrární Jaslovské
Bohunice. ZvléStnostou tejto kontroly bolo to, že na kontrolované zariadenie nebol k dispozici i platný předpis pre kontrolu a vyhodnotenie kontroly. Rozsah kontroly bol preto
stanovený pódia požiadaviek ČSKAE, přiCom boli zchladněné
technické možnosti zabezpečenia kontroly prevádzkovatelom,
ako aj přístrojové vybavenie Výskumného ústavu jaderných
elektrární. V roku 1979 bola pracovníkmi Výskumného ústavu
jaderných elektrární urobená prevádzková kontrola potrubia
primárného okruhu. Skontroloveli sme ICO % zverov potrubia
primárného okruhu vizuálně, kapilárnou metodou e prežiarenlm.
Vzhíadom na vysoké expozičné příkony bola z kontroly vypuštěná čest potrubia v kobke pod tlakovou nádobou.
2. Popis kontrolovaného zariadenia
Reaktor VVR-S sa skládá z vonkajSej nádoby priemeru
2300 mm, výSky 5340 mm. V nej je excentricky umiestnená vnútorná válcová nádoba o priemere 1130 mm a hrúbke 12 mm, zvarená zo Styroch prstencov (obr. 1). Vo vnútornej nádobě sú
umiestnené vnútroreaktorové zariadenia* Vnútorné nádoba je
zatopená primárným médiom (voda s hydrostatickým tlakom vodného stípca). Nádoba bola vyrobená v roku 1955 -1956z materiálu SAV-1 (AVIXL). Vnútorná nádoba je cez dne spojená potrubím 8 výměnníkmi tepla. Potrubie je vyrobené z materiálu SAV-1.
Část potrubia bola v roku 1975 rekonstruovaná a materiál SAV-1
bol nahradený austenitiekcu ocelou.
-
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Cbr. 1. Pohíad do vnútornej nádoby reaktora s TELESKCTOM
3« Rozsah kontroly
a) Vizuálna kontrola vnútorného povrchu vnútornej nádoby
reaktora pomocou manipulátora TELĽSKOT
b) Kontrola 33 zverov potrubia primárneho okruhu ne úseku 2
(potrubie montované s predpStím) prežiarením, kapilárnou
metodou a vizuálne (materiál austenitická ocel triedy 17,
hrúbka 4 mm)
c) Kontrola prezieren im, kapilárnou a vizuálnou metódou desiatich zvarov potrubia primárneho okruhu, u ktorých boli pri prevádzkovej kontrole v roku 1979 zistené najvtiesie defekty
d) Kontrola troch zvarov na potrubí primárneho okruhu v kobke pod reaktorovou nádobou prežiarením, vizuálnou a kapi-
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lérnou metodou (material SAV-1, Js 375 nim, hrubka steny
22 mm)
4. Metodika kontroly a .je.i vyhodnotenie
Vizuálna kontrola vnutorného povrchu nádoby bola urobená pomocou zariadenia dialkovej mechanizovanéj kontroly
TELESKOT, vyvinutého vo Výskumnom ústave jaderných elektrární za tfčelom vizuálně.i kontroly vnútorného povrchu kompenzátora objemu. TELESKOT bol pre vizuélnu kontrolu reaktora
VVR-S vybavený Speciálnymi strediacimi přípravkami. Na štípe,
ktorý je vystředěny v ose nádoby, je umiestnené kontrolně
zariadenie. Toto zariadenie je opatřené radiačně odolnou
kamerou (rozlišovecia schopnost lepáia ako 0,1 mm) a kábělmi
spojené s ovládacou a vyhodnocovacou jednotkou (obr. 2 ) . 2ariadením je možné zaznamenat prehliadku na videozáznam. Vozík vykonává pojazd po štípe a oteče sa okolo osi o 36C°.

Cbr. 2 Ovládačie zariadenie a obrazovka TELESKOTU
- 36 -

Pri vizuálnej kontrole vnútorného povrchu nádoby boli
zistená svetlé oxidické Skvrny (obr. 1, označené šípkou).
Striedavým zhasínaním dvoch osvětlovacích telies za pohybu
vozíka bolo zistené, že svetlé Skvrny sa javia ako nánosy
na stene nádoby. Pracovníci prevádzkovateia mechanicky odstránili časí týchto oxidov za účelom zistenia stavu materiálu pod nánosmi. Opätovnou vizuálnou prehliadkou bolo
zistené, že nedoSlo k hĺbkovému napadnutiu stien pod oxidickými nánosmi.
Defektoskopická kontrola podlá bodu 3 b), c) bola zreprodukovaná za tých istých podmienok ako v roku ly79• Prežiarenie rádioizotopom Ir 192 na filmy AG 07 obvodovým spôsobom. Kapilárna skúška pomocou sprayov fy MET-L-CHEK.
V rámci vyhodnotenia kontroly prežiarením boli porovnané
gamagramy s gamagramami z predchádzajúcej prevádzkovej kontroly. Porovnaním bolo zistené, že nedošlo k rozvoju defektov ani vzniku nových defektov v období šesCročnej prevádzky
reaktora W R - S .
Pri defektoskopickej kontrole podlá bodu 3.1 (kontrola
prežiarením sa tu doposiaí neuskutočnila), boli gamagramy
porovnávané s gamagramami na zvaroch toho istého druhu, ktoré sa nachádzajú mimo kobky pod reaktorom. Porovnaním je
zistené, Že defekty na zvaroch v kobke sú menšie ako najväčšie defekty na zvaroch toho istého druhu mimo kobky.
Vizuálnou e kapilárnou metódou neboli zistené zmeny
oproti stavu v roku 1979»
Výsledok tejto prevádzkovej kontroly prispel k odsúhlaseniu ďalšej prevádzky zariadenia, Sím bolo umožnené pokračovat vo vědecko-výskumnéj činnosti na reaktore W R - S . Kladom je tiež využitie zariadenia TELESKOT, vyvinutého pôvodne
pre iny ú5el,

-
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3. SEKCE
POKROKY V PROZAŘOVÁNÍ

FORTSCHRITTE AUF DEM GEBIET DER RCNTGENPRÜFUNG
Ralph Giese - BRD

Es wird zunächst am Beispiel des neuen mikroprozeasorgeregelten Schaltgerütea ISOVOLT DS 1 demonstriert, wie
sich durch den Einsatz der Prozessor-Technik der Bedienungskomfort steigern lässt sowie Reproduzierbarkeit und Möglichkeiten der Automatisierung ergeben.
Der Einsatz von Robotern zum manipulieren der PrüfObjekte macht eine exakte Positionierung möglich; eine der
wesentlichen Voraussetzungen für eine automatische Bildauswertung. Beispiele werden gezeigt von Durchleuchtungsanlagen mit Robotern.
Die bisher mit den Mitteln der Durchleuchtungstechnik
publizierte Drahtstegerke .inbarkeit an Stahlproben von z.B.
15 mm Dicke liegt mit 1,5 bis 2 % etwa um den Faktor 2
schlechter als die einer guten Filmaufnahme und genügt
daher vielen Abnahmespezifikationen nicht. Durch Bildintegretion oder rekuraive Bildfilterung kann das Quantenreuschen unterdrückt werden und Drahtstegerkennbarkeitan
von C,8 % sind erreichbar. Es lassen sich so der überwiegende Teil der Filmaufnahmen durch das Monitorbild ersetzen.
Dieses wird durch einige Dias unterlegt.
Die prozessorgeregelten Röntgengleichepannungsgeräte
vom Typ ISOVGLT sind dialogftthig und zukunftssicher in Bezug
auf Systemintegration, Automatisierung und Bildauswertung.
Hoher Bedienungskomfort und eine gesteigerte Reproduzierbarkeit sind weitere Merkmale der Prozessor-Regelung.
Der DS 1 wurde anlässlich der Leipziger Frühjahrsmesse
1986 mit der Goldmedaille ausgezeichnet.
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Diagramm l . Erreichbare Drahterkennbarkeit verschiedener
bildgebender Systeme für Stahl
- 42 -

Bild 2. Industrieroboter zur Positionierung von Uussteilen
bei der Gro39serien-i?rüfung

-
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Bild 3. 50 mm Schweiasnaht,
beschliffen
DIN Steg 6/12 Fe
Vergrösserung = 3,5
Röhrenspannung 32C kV
Einzelbild

-

Bild 4* 5C nun Schweisanaht,
beschliffen Bildintegration
Über Fernsehbilder
Drahtategerkennbarkeit 0,64 %
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ZKUŠENOSTI ROČNÍHO PROVOZU RADIOSKOPICKÉHO ZAŘÍZENÍ
V ČKD KUTNÁ HORA
Richard Wisinger - ČSSR
Množství odlitků, u kterých zákazníci požadovali redioskopickou kontrolu, dosáhlo v roce 1963 již takové výše, že
tyto požadavky nebylo možné kapacitně realizovat a rovněž
potřebné množství rentgenových filznů bylo něze jisti telné.
Proto bylo rozhodnuto pro kontrolu vnitřní jakosti odlitků příhodných geometrických tvarů, vyráběných ve velkých
sériích, vybudovat v ČKD Kutné Hora moderní radioskopické
pracoviště.
Cílem záměru bylo kapacitní zabezpečení radioskopické
kontroly 20 000 kusů odlitků v roce 1985 s progresivním růstem množství v dalších létech. Toto opatřeni reprezentuje
mimo jiné úsporu na rentgenových filmech 1 milión Kčs ročně.
Technickým zpracováním celého pracoviště byl v roce 1983
pověřen úzký kolektiv konstruktérů a techniků, kteří
k 1. 1. 1985 předali celé pracoviště radioskopické kontroly
odlitků do trvalého provozu*
K základnímu technickému vybavení pracovi&te bylo použito RTG-TV zařízení československé výroby, které vyrábí Vývojová a provozní základna Výzkumných ústavů Praha-Běchoviee.
Dále potom jsme použili rentgenového přístroje Isovolt
420 fy Seifert, který nejlépe pro náS účel vyhovoval svými
malými rozměry, malou hmotností, ale vysokým výkonem a vysokou životností*
Aby mohly být plně využity přednosti radioskopického
systému, tj. vysoká produktivite a operativnost, bylo nutné
zajistit vhodné manipulační zařízeni pro přísun prozařovaných odlitků.
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Těmto podmínkám nejlépe vyhovoval kruhový manipulátor
karuselového typu, který také splnil jednoznačně podmínku
minimálního prostoru při maximální produktivitě.
Kruhové manipulační zařízení je umístěno v ozerovně. Je
to vlastně mezikruží o středovém průměru 3680 mm, které se
otéfií pomocí servomotoru po kladkách po základovém mezikruží
ukotveném v podlaze. Celé konstrukce je svařené z výpalků
ocelových plechu.
Na otočném mezikruží je umístěno 18 otočných talířů
o průměru 600 mm, ne. které se zakládají odlitky pro prozařování pomocí velmi operativního ručního hydraulického manipulátoru RMS 63« Každé točna se samostatně otáčí v obou směrech
vlastním servomotorem.
Otáčením manipulačního mezikruží se přisune kontrolovaný odlitek do preeovního prostoru mezi rentgenový přístroj a
převaděč. Operační technik muže dálkovým ovládáním vhodně poutáčet točnou s odlitkem, a tím dostane dokonaly přehled
o dislokaci e prostorové v e l i k o s t i vady.
Uvnitř kruhového manipulátoru je umístěn stojan, nesoucí rentgenový přístroj Isovolt 420. Vně manipulátoru je s t o jan téhož provedení s převaděčem rentgen-televizního řetězce.
Každý stojan je poháněn elektromotory a je řeSen tak, oby
umožňoval jek vertikální, tak horizontální pohyb zavěšených
přístrojů. Horizontální pohyb může každý stojan vykonávat samostatně - to znamená, že se k odlitku založenému na točně
může rentgenový přístroj, resp. převaděč přibližovat nebo
vzdalovat. Tím je možné nastavit optimální geometrické parametry pro prozařování. Aby byle zaručena s t á l é souosost s t ř e dového paprsku vyzařovaného svazku s osou fotoketody převaděče, je vertikální pohyb stojenů vzájemně svázaný. Vhodnou
kombinací vertikálního a horizontálního pohybu lze postupně
prohlédnout i odlitek značných rozměrů*
Celé menipulační zařízení i jeho příslušenství lze ovládat nejen z ovladovny, z panelu na ovládacím s t o l e , ele i
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z panelu přímo v ozeřovně. Toto dvojí ovládání je nutné
pro otáčení mezikružl při nakládání odlitků na točny, ale i
při seřizování optimálních geometrických podmínek pro prozařování.
No držáku před převBděčem je upevněna žaluziová clona,
kterou lze vymezit plochu obřežu rrozářeného předmětu, a tím
snížit na minimum riziko prezáření ľotokutody převaděče při
geometricky složitých objektů.
V ovladovnř jsou soustředěny vežkeré prvky délkového
ovládání manipulačního zařízení a přístrojů, které
v ozařovně. Ovládací prvky každé části jsou soustředěny
do jednotlivých ovládacích panelů, které jsou rozmístěny
po ovládacím stole vždy v bezprostředním dosahu technika.
Dokonalý přehled celého pracoviště v ozařovně umožňují
vhodně umístěné kamery průmyslové televize, takže technik
v ovládovně je informován o situaci v ozařovně a také kontroluje pohyby manipulátorů, které dálkové ovládá ze svého pracoviště. Monitory těchto kamer jsou ve výši oSí technika
za ovládacím stolem.
Levý monitor podává informaci o postavení odlitku
v pracovním prostoru, resp« který odlitek, ne které točně
je prozařován. Následující monitor podává obraz prozářeného
předmětu, ze kterého technik hodnot! vnitřní jakost odlitku.
Obraz dalšího monitoru je vlastně identicky s předchozím,
ale podává obraz povrchu prozařované části odlitku. Je snímán kamerou upevněnou na držáku rentgenové hlavice a přes
zrcadlo skloněné pod úhlem 45° sleduje středový paprsek svazku zářeni a podává okamžitou informaci o tom, které oblast
odlitku se prozařuje. Čtvrtý monitor prostřednictvím kamery
se širokoúhlým objektivem podává pohled do celé ozeřovny.
Pro dokumentaci radloskopické kontroly je možné sejmout
obraz prozářeného odlitku videorekordérem nebo pořídit snímek fotoregistračnl jednotkou fy Seifert.
-
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Je to vlestně sejmutí obrazu z ostře kreslícího monitoru ofotografováním ne běžný kinofilm.
Vhodným doplněním dokumentace je japonské popisovači
zařízení Ford, jehož klávesnice je na ovládacím stole. Tak
lze podrobně popsat hodnocenou vadu, typ odlitku apod. Popis
se objeví na obrazovce prozářeného odlitka a celý obraz lze
sejmout videorekordérem nebo fotoregistrační jednotkou.
Další možností je prostřednictvím mikrofonu podrobně
necelistvosti popsat slovně, resp. nadiktovat je do videorekordéru a doplnit tak vizuální záznam akustickým.
Roční provoz redioskopického zařízení přinesl nutné cenné poznatky a zkuSenosti.
Během roku 1985 prošlo radioskopickou kontrolou 23 799
kuaů odlitků. Prokazatelné úspory na rentgenových filmech
Siní 1,2 mil. Kčs. Produktivita kontroly vnitřní jakosti odlitku vzrostla o 30 %.
RoSní provoz radioskopického zařízení potvrdil správnost
technického projektu pracoviště i konstrukce jednotlivých
částí manipulačního zařízení. Konstrukční i výrobní pečlivost
pracovníku závodu se velmi kladně projevila v celém ročním
provozu. Přestože jde vlestně o prototypové zařízeni, které
nikde není v provozu, nedošlo během provozu k žádné vážné
zévBdě, která by byla příčinou odstaveni zařízení. Několik
malých závad mohlo být odstraněno za provozu.
Kruhové manipulační zařízení včetně manipulačních stojana rentgenového přístroje e převaděče se plně osvědčilo
po stránce jak technické, tak i kapacitní. Výsledek technické
kontroly stavu zařízeni dává 1 předpoklad dlouhé životnosti
zařízení.
Rozmístění kamer průmyslové televize je vhodné a záběry
jednotlivých kamer dokonale informuji technika o okamžité situaci v ozeřovně a o funkci manipulačního zařízení a přístro-
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jů. Proto není třeba tento informační systém měnit eni doplňovat.
Ovládací místnost fresp. uspořádání jejího zařízení,
zejména panelů na ovládacím pultu, ovladače přístrojů) byle
řešena z hlediska vytvoření optimálních pracovních podmínek
pro defektoskopické techniky tsk, eby byla po stránce psychické zaručena možnost maximálního soustředění ne práci.
Každý panel ne ovládacím stole obsahuje vždy ovládací prvky
ucelené fiésti manipulačního zařízení nebo příslušenství řetězce. Tím je usnadněna přesnost ovládání a technik má možnost získat odpovídající pracovní návyky.
Po ročním provozu hodnotí technici pracovní prostředí
ovledovny jako velmi příjemné, útulné e psychicky neunavující. Rovněž velmi dobře hodnotí dislokaci manipulačního zařízení v ozařovně a práci s ním jako velmi jednoduchou, rychlou a bezpečnou.
Výsledky hodnocení ročního provozu jsou velice příznivé
nejen po stránce ekonomické, ale i po stránce.technické.
A právě tyto výsledky nás zavazují v delší etapě ke zvySování technické úrovně zařízeni. Především je třeba technicky
upravit převaděč, aby nedocházelo k přezáření fotokatody.
Tento požadavek má velký vyznám - zvýší se sortiment prozařovaných odlitků o odlitky složitých geometrických tvarů. Tím
by ztratila svůj technický význam složitá žaluziová clona e
její ovládací panel by zmizel z ovládacího stolu.
Zařazeni obrazové paměti, a tím zvýšeni rozlišitelnosti
cca o 2 %, umožní radioskopickou kontrolu odlitku opravených
zevarováním.
Při provozu zařízeni se velmi negativně projevila malé
spolehlivost monitorů typ 110 311 P, které vyrábí Tesla - Rediospoä .-fpaha a také VN zdroja typ 94 3044 - výrobek fy Chirana.
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Snažíme set aby cesta modernizace byla cestou zjednodušovaní obsluhy a celého procesu radioskopické kontroly.
V tom smyslu také hodláme uplatnit poSltačovou techniku
v plné
Etapa projektového návrhu pracoviště, vlastní koncepce
zařízení, etapa výroby zařízení a nakonec roční provoz našemu řešitelskému kolektivu přinesl dostatečné zkušenosti,
které hodláme uplatnit při realizování poradenské služby
pro uplatňování radioskopických systémů v dalších závodech.

POROVNÁNÍ DEFEKTOSKOPICKÝCH A PROVOZNÍCH VLASTNOSTÍ
RENTGEN-TELEVIZNÍCH ŘETĚZC& NĚKTERÝCH
Richard Forman, Vladimír Maňas, Emil Gross, Lumír špika
- ČSSR
Rtsporné technické a ekonomické výhody radioskopických
metod a jejich prudký rozvoj v posledních létech nás přivedly k táměru porovnat používanou rentgen-televizní techniku
od různých výrobců a zjistit tak nejvhodnější podmínky prozařování a vlastnosti z hlediska manipulace a obsluhy.

OZAŘOVNA RTG TV ŘETĚZCE

Obr. 1
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1. Technický popis porovnávaných zařízeni
1.1. Rentgen-televizní zařízení MU 15 F/16O fy Philips, NSR
Jde o zařízení kabinkového typu s manipulátorem o nosnosti 13 kg pro prozařováni menších součástí s tlouštkou
stěny 7-32 sun pro ocel. Manipulátor umožňuje otáčení předmětu a pohyby ve směru os x, y, z. Je použit stejnosměrný
rentgenový přistroj MG 16O/MCU 166 s kovo-keraraickou rentgenkou a ohnisky 0,4 x 0,4 mm a 1,5 x 1,5 mm. Vstupní stínítko
převadSče obrazu má průměr 230 mm, televizní systém pracuje
s normou 625 řádků e s monitorem o úhlopříčce 31 cm. Ovládáni rentgenového přístroje a manipulátoru je umístěno ne pojízdném ovládacím stolku. Rentgenový přistroj, část pře vaděfie obrazu, zesilovače jasu a manipulátor s prozařovaným předmotem jsou umístěny v odstíněné kabině, takže zařízení lze
umístit kdekoli a odpadá ochrana před zářením.
1.2. Rent&en-televiznl zařízení TV 1, VPZ Praha - Běchovice
v k. p. ŠKODA Píseň, závod České Budějovice
Používá se převážně ke kontrole odlitku do hmotnosti
600 kg a tlouStky stěny max. 50 mm fpro ocel). Rentgenový
přistroj Baltographe CE 400/10, televizní zařízení s kolimétorem e značkovačem vad a manipulátor jsou umístěny v prozařovacl kobce. Manipulátor tvoři pět vozíku s otočnými plodinami o průměru 830 mm, které se pohybuji po kolejové dráze
o déle« 10 nu V prostoru ovladovny jsou umístěny televizní
monitory fvčetne monitora promyslové televize), ovládáni
rentgenového přístroje, elektronické moduly pro vyhodnocování rentgenového obrazu, ovladače pohybů manipulátoru, televizních kamer, clon a pohybů rentgenového přístroje. Dále
je cd« videomagnetO8kop pro záznam televizního obrazu.
Pomoci přídavných elektronických modulů lze provádět
segmentaci rentgenového obrazu, planím« t n e 1 vad, maskováni
obrazu ve čtyřech směrech, značení obrazu fpopř. zaznamenaného snímku), zavádět Čtvercový rastr a získat jasový profil
obrazu pomocí mlkrodenzitometru.
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Televizní systém pracuje s normou 625 řádků. Převaděč
obrazu a zesilovač jasu TESLA 012 QA 41/D mé vnitřní průměr
vstupního stínítka 175 mm, rozlišovací schopnost až 50 párů
čar/cm, zesíleni jasu až 10 OOOkrét.
1.3. Rentgen-televizní zařízeni Baltoscope 22 SPC fy Balteau
Toto zařízeni je v Královopolských strojírnách Brno používáno ke kontrole svarů odstředivě litých eustenitických
trub průměru 70 až 200 mm, tlouštka stěny až 22 mm a délka
až 12 m. Prozařováni se provádí přes dvě stěny eliptickým
způsobem rentgenovým přístrojem Baltographe CE 320/10 s ohnicky 1,5 x l , 5 m m e 4 x 4 m m 8 rentgen-televiznlm zařičením
Baltoseope 22 SPC fev. BIX 220). Součástí zařízeni je spéciálnl manipulační zařízení pro pohyb a dopravu svařenců trub
včetně manipulátoru Matero, na kterém je umístěna hlava
rentgenového přístroje, zesilovač jasu a televizní kamera.
Manipulaci a dalfií pohyby sleduji kamery průmyslové televize.
Převaděč obrazu a zesilovač jasu typu Teleiz 220 k má
průměr vstupního stínítka 225 mm, zesílení jasu až 12 OOOkrét
rozlišovací schopnost 35 párů Car na centimetr. Televizní
systém pracuje s normou 625 řádků a s jakostí obrazu 750 bodů. Dokumentace o zkoušce prozářením je prováděna formou
protokolů, záznam televizního obrazu se neprovádí.
1.4. Rentgen-televizní zařízení TV 1, VPZ Praha - Běchovice
v KSB Brno
Další dvě rentgen-televizní zařízení jsou v KSB používány pro kontrolu svarových uzlů zařízení petrochemického
průmyslu a jaderných elektráren. V obou případech jsou použity systémy TV 1 z VPZ Běchovice. Jejich parametry jsou
včetně elektronických vyhodnocovacích modulů shodné se zařízením, které je používáno ve ŠKODA České Budějovice. Manipulační zařičení je ovšem přizpůsobeno prozařovaným předmětům.
Ověření vybraných vzorků bylo provedeno na zařízení
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určeném pro kontrolu svarů plechů zařízení jederných elektráren s rentgenovým přístrojem TRAKIS MXR 301 (300 kV/5 mA)
s ohniskem 3,5 x 3,3 mm.
2. Výsledky meteni
Pro srovnání vlastností jednotlivých zařízení byly použity tři vzorky Cvi, V2, V 3 ) t tyto vzorky byly prozařovány
při různých geometrických uspořádáních e ze použití různých
rozměrů ohnisko. Pro posouzení jakosti zobrazení byly použity tři typy měrek fill, M2, M3) e vývrty různých
na vzorcích.
2.1. Použité vzorky
Vzorek VI je tvořen dvěma kusy ocelového plechu o tlouštice 11 nun, které jsou spojeny svarem. Do svaru i do základního
materiálu jsou vyvrtány otvory, jejichž hloubku v mm udává
teb. 1.
Tab. 1
umístění
vývrtu

průměr vývrtu v mm

2,0

1.5

1.0

SpiCka 1,0

svar
zákl. materiál

2,5
2,0

2,2
1,5

1,2

0,5
0,5

1,5

Vzorek V2 je tvořen dvěma kusy trubek 135
z austenitické oceli, spojenými svarem. Trubky
ření rosděleny ne dvě Části podle podélné osy.
je opatrená vývrty, jejichž hloubku v mm udává

x 19 mm
byly po svaPouSitá část
tab. 2.
Tab. 2

průměr vývrtu v mm

1,0

svar
cákl. materiál

1,5
2,0

1,2
1,5

0,6
1,0

-
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špička 1,0
Ml

1,5

1 Ml

2,0

! o o

umístěni
vývrtu

Vzorek V3 ôe tvořen ocelovým plechem o tloušice 20 mm,
plech je opatřen dvěma řadami vyvrtů o průměrech 0,5 0,8
1,1 1,3 1,6 a 2,0 mm« Hloubka vývrtů v první ředě je 2 mm,
ve druhé řadě 4 mm*
2.2. Použité měrky
Jako měrka lil byly použity drátkové měrky DIN 10/16 a
DIN 10/12, byl sledován průměr nejmenšího viditelného drátku a vyjádřena jakost zobrazení způsobem obvyklým v radiografii.
Jako měrka 112 byla použita měrka CERL, tvořená dvojicemi drátků, přičemž vzdálenost me e i drátky je dvojnásobkem
průměru drátků. Sledovanou hodnotou byl nejmenší pozorovatelný průměr drátku c.
10 byla tvořena stupňovou měrkou s vývrty podle [l],
tloušťka stupňů t je 0,5 l f 0 2,0 4,0 a 8,0 průměry vývrtů d jsou dány vstanem
d • a .t
kde a nabývá hodnot 0,1 * 0,25
2.3. Uspořádání skoufiek
Uspořádání skoušek se lišilo druhem použitého zařízení,
velikostí ohniska a reálnými možnostmi geometrického uspořádání zkoušky - vie tab. 3» v« které je označena e vzdálenost
ohnisko - převaděč a jako f vzdálenost ohnisko - předmět.
2.4. Výsledky měření
Změnou vsdálenosti f ve skoeíeh po cca 50 mm jsme vyhledávali optimální geometrická podmínky pro jednotlivá
uspořádání A * 0. Přehled výsledků měření přináší tab. 4.
výsledků
Pro prosařování vzorku VI se jeví jako nejpříznivější
uspořádání C, jen nepatrně horší výsledky vykazuje uspořádá- 57 -
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Uspořádání

A
B

Č.B.

C

Plzeň

D
E
F

Brno

G

VZO-

rek

Brno

Uspořádá-

ní

A

B

VI

C

D
E
P
0

V2

C
D
E
P
0
A

V3

Měřeno

B
C
D
E
P
0

Viditelné
vývr-

.u
6
6

e
Vel. ohniska
-SÍSYSi. »—_S5____. nun
1.2.
2200
1,5x1,5
4X4
1.1. 0,4x0,4
650
1,5x1,5
1.3.
1,5x1,5
650
Popis
v oó>

1.4.

4x4

3,5x3,5

U 1
M 2
b
rozeznac
imw
mm telnost

Ž

650

M 3
stupeň/

t
TTTIH

1260 ŕ 2060
150 ŕ 550
350 f 600
350 ŕ 600
Te].i 4_^
ícV/ f
mA

0,32
0,40
0,20
0,225
0,285
0,32
0,50

2,91
3,64
1,82
2,05
2,59
2,91
4,55

0,63
0,63
0,25
0,32
0,32
0,40
0,50

3/4 210/3 1460
3/3 180/6 2060
4/1 110/6
3/4 105/15
3/3 140/2
3/2 140/2
3/1 160/1

225
450

0,32
0,40
5,5 0,40
5 0,45
4
0,565

1,68
2,11
2,11
2,37
2,97

0,25
0,40
0,32
0,40
0,50

3/3,í 160/4
3/2 150/10
3/2 175/3
2/5 175/3
2/3 200/1

200
400
450
500
550

2,50
2,50
1,25
1,80
1,60
1,60
2,83

0,565
0,715
0,25
0,32
0,32
0,40
0,50

2/5 290/3 1460
2/4 210/8 2060
3/4 160/4 200
3/3 160/10 450
3/2 185/3 450
3/2 175/3 500
2/5 200/1 550

7

7
6
6
5
6
6

' 11
11

12

12
12
12
j 11

0,50
0,50
0,25
0,36
0,32
0,32
0,565

450
500
500

ní D. Nejlepší hodnoty neměřené ne měrkách spolu solidně korespondují M 1 - 0,20 nm, M2 - 0,25 mm, M3 - 0,2? mm.
Pro prozařování vzorku V2 se j e v í opět nejpříznivěji
uspořádání C, uspořádání D e E dosáhla prakticky shodných
výsledků. Nejlepší výsledky Ml - 0,32 mm, 112 - 0,25 mm,
113 - 0,275 mm.
-
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Při prozařování vzorku V3 3« opět nejlépe uplatnilo
uspořádání C, velmi solidních výsledků dosáhlo i uspořádání
D, E a F. Nejlepší výsledky Ml - 0,25 mm, M2 - 0,25 mm,
113 - 0,25 mm.
4. Závěr
Vynikající jakost zobrazení za použití rentgenky o velikosti ohniska 0,4 x 0,4 mm není překvapením, je to pouze
potvrzení, Že tudy vede cesta, je-li nutné dodržet přísné
předpisy pro jakost zobrazení.
Velmi slušného zobrazení se dosáhne i při použití běžných rentgenek o velikosti ohniska 1,5 x 1,5 mm, zobrazovací
zařízení fy. Philips dosáhlo lepších výsledku při nižší
tloušíce, při vyšší tloušíce jsou zařízení Philips a Balteeu
vyrovnané, ani výsledky převaděCe VPZ nejsou špatné, zvláši
když uvážíme, že zařízení v českých Budějovicích bylo projektováno pro kontrolu rozměrných odlitku.
Použitá literatura
£1} NKS 05 220-78 Radioskopická kontrole svarových spojů a
odlitku.
[27 Forman, R. - Maňas, VI«: Testování rentgen-televizního
zařízení fy Philips, TI-HDS 19851 &• 2.
[3] Forman, R.: Podmínky pro zkoušení radioskopickou metodou
TI-HDS 1983, č. 3.
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RPNTOENBILDVERSTflRKER - AUFBAU. EIGENSCHAFTEN
UND ANWENDUNG
P. S c h m i d t - BRD

Seit 1953 die ersten Durchleuchtungsbilder, die mit
RtJntgenbildverstärkern gemacht wurden, auf einem Kongress
in Kopenhagen vorgestellt wurden, ist dieses System erheblich
...
verbessert worden.
Wfihrend der Aufbau - Eingangsleuchtschirm mit PhotoIcatode, Elektronenoptik, Ausgangsphosphor - gleichgeblieben
i s t , so wurden durch diverse Weiterentwicklungen Eigenschaften erreicht, die den RCntgenbildversta'rker (RBV)
heute sú einem universellen System machen, das in einem
grossen Anwendungsbereich eingesetzt wird. Angefangen bei
leicht durchstrahlbaren Kunststoffen und-Leichtmetallen
bis hin zu Stahl und Bronze hat der RBV in der zerstörungsfreien Prüfung seinen festen Platz.
Prinzipieller Aufbau von Bildverstärkern:
Ein Teil der RBntgenphotonen wird im Leuchtschirm des RBVs
in sichtbare« Licht umgewandelt. Dabei erzeugt ein Röntgenphoton mehrere tausend Lichtphotonen. Diese Photonen regen
die Photokatode zur Emission von Elektronen an. Die Anzahl
der ausgelosten Elektronen i s t proportional zur Lichtstärke.
Zwischen Photokatode und Anode des RBVs liegt ein Hochspannungsfeld, durch das die Elektronen beschleunigt werden.
Durch die Elektronenoptik werden sie fokussiert. Treffen
die Elektronen auf den Ausgangsschirm auf, so erzeugen sie
sichtbares Licht im grünen Spektralbereich. Die auf diese
Art erzeugte Verstärkung liegt bei etwa 12 000 bis 1$ 000.
Das helle Bild des Ausgangsschirms wird Üblicherweise von
einer Video-Kamera aufgenommen und auf einem Monitor wiedergegeben.
Wihrend früher Eingangsschirme mit sedimentiertem
Zink-Cadmiumsulfid verwendet wurden, mit einer Packungsdichte
-
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von etwa 50 %, wird heute ausschliesslieh Cäsiumjod id aufgedampft mit einer Pakkungsdiehte von praktisch 100 %.
Die Vorteile sind offensichtlich: während ZnCdS-Schirme
nur etwa 30 % der einfallenden Röntgenstrahlung absorbieren,
so werden mit Csj-Bildverstärkern mehr a l s 60 % der Röntgenquanten in bildgebende Information umgesetzt. Ausserdem
i s t die GrenzauflSaung von 2 Lp/mm bei ZnCdS-RBVs auf Ober
5 Lp/mm bei modernen Csj-BildVerstärkern gestiegen.
Um die Bildqualität von RSntgenbildverstärkern besser
beurteilen zu kSnnen, bedient man sich der sogenannten ModulationsQbertragungsfunktion HOF). Die MDF-Kurve gibt den
Auegangskontrast als Funktion der Ortsfrequenz wieder, die
a l s Linienpaar pro Millimeter angegeben wird. Eine feine
Struktur hat also eine hohe Ortsfrequenz, während eine
grobe Struktur eine niedrige hat. Dabei wird angenommen,
dass das Röntgenschattenbild am Eingangsschirm 100 £ Kontrast
hat. Bin idealer ROT hätte für a l l e Frequenzen 100 % iiodul a t i c n s t i e f e . Leider i s t so ein Bildverstärker nicht erhältl i c h . Die HUF eines normalen RBVe zeigt, dass mit zunehmender
Feinheit der Objekte auch der Kontrast am Ausgang geringer
wird, so dass ab einer Kontrastgrenze von etwa 4 % der Mensch
keine Details mehr erkennen kann.
ROntgenbildverstärker können in einem Bereich betrieben
werden, in dem die Leuchtdichteam Ausgang Werte zwischen
1 - 1 9 000 cd/m2 annimmt, ohne dass merkliche Nachbareffekte
auftreten, wie überstrahlung und ohne dass die Auflösung
nennenswert nachläset. Das bedeutet, dass bei etwa IOC kV
Strahlung e i n Sprung von 0 auf 100 mm AI ohne Verluste und
selbst ein Sprung von 0 auf 90 mm Stahl bei 200 kV ohne
ÜberstrahlungsVerluste wiedergegeben wird. Damit l i e g t ein
Dynamikbereich vor, der um OrOssennrdnungen die Dynamikbereiche der folgenden Systeme überschreitet.
Wenn - wie es in den meisten Anwendungen der Fall
i s t - hinter dem Bildverstärker daa Ausgangsbild von einer
Video-Kamera aufgenommen und Ober einen Monitor wiedergegeben
wird, dann erfordert es gewisse Kenntnisse der Physik, um
trots des nun stark eingeachränkten Dynamikbereiches von
-
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rund 100 noch kontrastreiche Bilder zu übertragen. Dies
soll an einem Beispiel erläutert werden:
AI-Material mit einer Wanddicke zwischen 3 und 15 mm
seil röntgentechnisch mit einer BV-TV-Einrichtung überprüft
werden. Ala Erschwernis soll angenommen werden, dass Bohrungen in dem Prüfstück sind, so dass an einigen Stellen auch
die Wanddicke 0 vorkommt.
Die Aufgabe besteht darin, den gesamten Wanddickenbereich so über die TV-Kette abzubilden, dass keine OberStrahlungseffekte auftreten und die dickste Stelle noch
ausreichend hell ist.
Die Bohrungen stören erheblich, denn wir benötigen bei
90 kV etwa 2/3 des gesamten sur Verfügung stehenden Dynamikbereiches dar Kamera für den Sprung von 0 bis 3 mm AI. Wir
suchen unsere Fehler demnach nur im unteren Drittel, im
dunklen Graubereich. Die Empfehlung ist somit eindeutig:
Bohrungen oder Löcher müssen abgedeckt oder ausgeblendet
werden. Wenn das möglich ist, wenn die Durchleuchtung der
dünnsten Wanddieke auf daa maximale Weiss der TV-Kette einzustellen iat, dann haben wir die optimale Lösung: der
gesamte übertragene Graubereich wird ausgenutzt.

*
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Diese Lösung iat zwar anzustreben, ist aber in der
Praxis oft nicht möglich. Suchen wir darum eine andere
Lösung, die dam Optimum nahe kommt.
Gehen wir zuerst von der bekannten Tataache aus: Span "
nuag - runter Kontrast rauf» Wann wir die Spannung auf
40 kV reduzieren, sinkt natürlich die Amplitude der Helligkeit ab. Um wieder auf den alten Wert zu kommen, öffnen wir
die Blanda daa Kameraobjekt ivea. Waa stellen wir feat? Der
Kontrastumfang insgesamt hat «war zugenommen, dar von una
genutzte ab 3 mm bie 15 an Wanddicke hat aber abgenommen,
im Vergleich su $0 kV.
Wir erhöhen nun die Spannung auf 60 kV, reduzieren dia
Helligkeit durch achlieaaan dar Blende und finden dann, daaa
dar una intaraaaiarenda Kontraatumfang zugenommen hat. Dar
-
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Vergleich ffir 40, 50 und 70 kV zeigt, daas der Kontrastumfang für 70 kV etwa 30 % fiber dem fOr 50 kV liegt!
Aus dem Verlauf der Kurven für die Leuchtdichte erkennt
man deren exponentiellen Abfall, daraus folgt, dass mit relativ dünnen Vorfiltern die Leuchtdichte an Bohrungen und
Löchern stark reduziert werden kann. Vorfiltern bedeutet
allerdings, dass im gesamten Bereich zusätzliches Material
durchstrahlt warden muss* Dennoch können wir feststellen,
dass das Objekt nun kontrastreicher - und zwar um etwa
60 % - dargestellt wird im Vergleich zur ungefilterten
Strahlung bei $0 kV.
Trotz Anwendung der beschriebenen Möglichkeiten zur
Kontrastverbesserung können oft Fehler nicht erkannt werden
aufgrund starken Rauschens oder su geringer Kontrastunterschiede.
Durch Integration mehrerer TV-Bilder i s t es möglich
eine erhebliche Verbesserung der Erkennbarkeit von Signifikanzen zu erreichen. Eine anschliessende Bildverbeeserung
(Kontrastspreizung, Anwendung elektronischer Filter) lässt
Bilddetails noch stärker hervortreten. Da während der Auswertezeit das Objekt bereits in eine neue Prüf position gebracht werden kann, kann so die Prüfdauer insgesamt reduziert
werden.
Durch vollautomatische Bildauswertung werden Prüfergebnisse zuverlässiger und objektiv und ermöglichen so eine
kostengünstige Produktion. Anlagen, die Fehler selbstständig
erkennen, Informationen auswerten und dann Entscheidungen
treffen sind bereits im Einsatz und werden in Zukunft immer
stärkere Verbreitung finden.

-
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Abb. 2. Kontrast ObertragungKfünktion
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Abb« 3* Blockschaltbild eine a
Philips Durohleuchtayatem«
mit automatischer Bildreiv
arbeitung* Röntgenröhre
und Manipulator sind i n
einer Strahlenflchutzkabine
untergebracht« BildTeretarlcer und Fernsehkameras
können auch an die Aussenwand der Kabine angeflansoht warden»
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Abb* 4« Kontraatoptimierung
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Abb. 5» Kontra-stoptimierung durch
Ausblenden Ton
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Abb« 6* Kontrastoptimierung
durch Vorfiltern

.5 mm AI

Abb. 7 . Kontrastoptimierung duron
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ROZBOR xVQŽNOSTÍ NEUTRONOVÉ DEFEKTOSKOPIB
Václav B í z e k ,

I n g . Zbyněk Z a v a d i l - ČSSR

1 . Úvod

Neutronová defektoskopie se v zahraničí stale běžným
pojmem v nedestruktivní defektoskopii. I když jsou u nás
možnosti prozařování neutrony značně omezeny nedostatkem
vhodných zdrojů neutronů, je účelem tohoto příspěvku znovu
popularizovat tuto metodu mezi pracovníky defektoskopie a
upozornit na možnosti jejího speciálního využití v ČSSR.
Tato metoda využívá jako nositele informace o hledaných
nehomogenitéch zkoušeného objektu (vadách) svazek kolimovaných (usměrněných) neutronů, prostorově modulovaný interakčnimi procesy při průchodu objektem, (viz princip metody prozařování^
Pro popis táto metody vyjdeme ze schematického uspořádání prozařování na obr. 1. Ke vzniku rychlých neutronů do»
chácí ve zdroji. Jelikož se pro tuto metodu využívají především nlzkoenergetické neutrony, tzv. tepelná neutrony, je
zdroj rychlých neutronů obklopen moderátorem, ve kterém
prostřednictvím několikanásobného rozptylu ne lehkých jádrech
neutrony ttretl podstatnou Část své energie. Zmoderované, nyní již tepelné, neutrony jsou z moderátoru emitovány izotropně vSemi směry. Vzhledem k tomu, že rozměry moderátoru jsou
značné - cca 10 T 20 cm, takto velké efektivní ohnisko zdroje tepelných neutronů by bylo z hlediska geometrie prozařování značně nevýhodné. Proto je do moderátoru umístěn kolimečnl výstup - kolimátor, jehož prostřednictvím je izotropní
svazek neutronů usměrněn jedním směrem. Kolimováný svazek tepelných neutronů vstupuje do prozařovaného objektu, kde dochází k interakcím s materiálem objektu, kterými je modulován
prostorově* Takto modulovaný svazek dopadá ne konverzní materiál fkonvertor), který konvertuje neutrony ne přímo 61
-
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nepřímo ionizující záření detekovetelné bežnými detektory
(rentgenografický film, plynové počítače, atdj.

idrnj

Obr. 1. Schéma neutronografické metody
2. Zdro.ie neutronů
Svazek (rychlých) neutronů lze získat komerčně ze čtyř
možných neutronových zdrojů:
1. z výzkumného jaderného reaktoru
2. z urychlovače f neutronového generátoru)
3. z isotopového zdroje
4* z podkritického souboru
Charakteristiky těchto zdrojů jsou shrnuty v tab. 1. Použiti
urychlovačů lze rozdělit podle vzniku neutronů na dva základní typy:
1* generátory typu T-D, D-D f urychlovače těžkých nebitých
částic t první písmeno značí urychlovanou dopadající část i c i , druhé-terčovou částici» T - tricium, D - deuterium)
-
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2. generátory typu (x, n) (průmyslové urychlovače s výstupem intenzivního svazku brzdného záření s reakcí (X, n)
na Be terčíku
Obdobně lze rozdělit izotopové zdroje ne tri základní typy:
1. zdroj (elfe, n) - emitované částice alfa z* jednoho radioizotopu interegují s druhým radioizotopem ze vzniku neutronu
2. zdroj (gama, n) -stejný princip jako u 2. typu urychlovačových zdroja, zdrojem záření gama je radioizotop
3* zdrcuj podléhající spontánnímu štěpení - jádro daného redioizotopu je tak nestabilní, že samovolně podléhá štěpení
Obecně mažeme konstatovat, že ani jediný z uvedených
zdroja nevytváří svazek pouze tepelných neutronů. Ve svazku
jsou větSinou zastoupeny vySSÍ energetické ( l - 2 MeV) složky, které nemají pro metodu prozařování neutrony zásadní význam.
3* Moderace
Fyzikálním principem moderece je snížení energie neutronu několikanásobným rozptylem na lehkých jádrech (především
vodíková jádra, Be, C ) , kdy část energie neutronu je předána
rozptylujícímu jádru. Tento jev si mažeme nejjednodušeji
představit na příkladu vhození kulečníkové koule mezi stojící koule (neutron - jádra vodíku), které mají stejnou hmotnost. Po několika odrazech se vhozené koule několikanásobně
spomalí« Kdybychom použili stojící koule s řádově vySSí hmotnosti, vhozená koule se sice odrazí, ale ztrácí minimální
energii«
Proto je základním požadavkem na výběr moderátoru nízká
hmotnost, vysoký účinný prořez pro rozptyl a nízký
prořez pro absorbcl (zamezení ztrát neutronů absorbcí).
Nejčastěji používanými moderačními materiály jsou předevSím
vodíkaté sloučeniny (HgO, polyetylén, parafín...).
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4. Kolimeee
Moderacl se tedy získá neuaměrněný proud neutronů
ŕpřesněji řečeno směsné pole n t
+ n r y c h + zářeni gama),
který není pro zobracovacl účely výhodný. Je třeba získat
usměrněny" proud neutronu, odfiltrovaný od zářeni gama, které snižuje citlivost metody. Ceiy problém kolimace lze rozdělit do tři základních procesů:
1. vstupní okénko kolimátoru musí být umístěno v moderátoru tak, aby v této poloze bylo moderováno co nejvíce
neutronů
2. stěny kolimátoru jsou pokryty vrstvou absorbčniho materiálu, který vyloučí ze svazku nežádoucí složky neutronů
(difúzni, rozptýlené o stěny) a zářeni game ze stěn kolimátoru
3« aby svazek vycházejíc! z kolimátoru mohl nést co nejvíce
informaci (tj. aby v něm bylo co nejvíce tepelných neutronů a co nejméně zářeni gama), jsou do kolimátoru umístěny gema-f litry s nízkym účinným průřezem pro absorbcl
a rozptyl neutronů (Bi, Pb)
5. Interakce neutronů s látkou
Jek již bylo řečeno v odBtevci 1, neutron je neutrální
částice, takže veSkeré interakce neutronu s látkou jsou způsobeny jadernými silami, na rozdíl od záření X nebo game,
kde větě lna interakci probíhá prostřednictvím elektromagnetických sil v elektronovém obalu atomu* Průběh závislosti
účinných průřezů pro neutrony na atomovém čísle, resp«
na atomovém hmotnostním čísle je určován zcela jinými zákonitostmi. Srážka neutronu a jádrem může vyústit v jeden
t těchto procesů:
1* pružný rozptyl (zůstává zachována celková kinetická energie neutronu a jádra)
2. nepružný rozptyl (celková kinetická energie neutronu a
jádra je menfií po srážce než před srážkou, jádro se dostává do vyoěí energetické hladiny)
3. záchyt s vysláním nebitých Částic (proton, částice elfe,
etd.)
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4. radiační záchyt Co ba záchyty osou jaderné, zachycením neutronu se jádro dostane do vyfišlho energetického stavu nestabilního, z něhož se vyzářením fotonu dostane zpět
do stavu základníhoj
5« štěpení (absorbcí neutronu se jádro opět dostane do tak
vysokého energetického stavu, že je možné rozštěpení jádra
na dvě části za současné «mis« neutronu)
První proces je využit při moderaci stejně jako druhu proces,
třetí a čtvrtý hrají hlavní úlohu při detekci a modulaci
svazku při průchodu objektem, pátý proces je základem jaderné energetiky. Pro lepSí orientaci si neutrony rozdělíme
do energetických skupin:
a) rychlé neutrony (energie nad 900 keVj
b) neutrony středních energií - intermediální (1 keV až
500 keV)
O rezonanční neutrony (0,5 e V až 1 keV)
d) tepelné neutrony (0,002 eV až 0,5 ev)
neutrony (méně než 0,002 eV)
Metoda prozařování neutrony dominantně využívá tepelných
neutronu (střední energie 0,025 e V ) t proto si uvedeme pouze
srovnání účinných průřezů pro tuto energii a průřezy pro záření X (125 keV), viz obr. 2. Z obrázku je patrné, že účinné
průřezy pro interakce záření X monotónně rostou se vzrůstajícím atomovým číslem, zatímco účinné průřezy pro interakce tepelných neutronů se mění prvek od prvku, resp. izotop od izotopu, a to dosti chaoticky. Využití tohoto fyzikálního jevu
j« v podstatě největší výhodou použití neutronu pro metodu
prozařováni proti použití záření X či gema*
Podobně jako u prozařování zářením gama a X platí zeslabovací zákon
lx ' I o . exp(^».x)
. (1)
kde I x je hustota toku neutronů ( intensito) po průchodu objektem o tlouětce x s lineárním součinitelem zeslabení /» •
I o je hustota toku (intenzita) neutronu dopadajících na prozařovaný objekt. Z tohoto vztahu s i můžeme odvodit všechny
možné aplikace metody prozařování netrony.
- 72 -

í
!
í
;
|
j
\
|
'

2

1

ix (cm g )
Obr. 2. ZéTUlost účinného průřezu pro sárení X e nautrony
na atomové* čísle
- 73 -

Změna tloušťky materiálu x odpovídá přítomnosti vedy
ve výrobku« Změnou x dojde i k měřitelné změně I . Z toho
vyplývat £e touto metodou lze zjišiovat objemové vady materiálu. Změně fx odpovídá změna složení sledovaného objektu,
a tím tedy i změna I , takže lze zjiôíovat změnu složení materiálu objektu. Toto konstatování ovšem platí i pro prozařováni zářením X a gama, takže proč používat neutrony?
Zvláště když provozování této metody není zrovna levnou záležitostí.
Odpověď ne tuto otázku nám dá podrobnější pohled ne pruběh závislosti úfiinného průřezu na hmotnostním čísle.
Z obr. 2 je patrné, že se účinné průřezy interakcí mění prvek od prvku. resp. izotop od izotopu jednoho prvku ve značných rozmezích a dosahu jí značných hodnot u prvku, které jsou
pro záření X a gama velmi dobře prozařitelné.
I. Lze selektivně zobrazit prvky s velmi blízkým atomovým
číslem, resp. izotopy jednoho prvku (235^ x 238y)
II. Lze zobrazit sloučeniny obsahující lehké prvky obklopené sloučeninami těžkých prvku (/^ j^Mp^ n' 2 B t - » m c 0
yujjx <>Up e x )i což je pro prozařování zářením X neřešitelná úloha
III. Lze prozařovat některé těžké kovy, které mají vysokéyu
pro sáření X a nejsou proto prozeřitelné nebo změny modulace avacku u nich přesahuji dynamický rozsah detektoru ffilm). Dále je třeba si uvědomit, že žádné součásti aktivované během provozu jaderné elektrárny nejsou
n - aktivní, tj. neemitují při svém rozpadu neutrony
IV. Lze kontrolovat ozářené radioaktivní elementy s použitím
detektoru necitlivého ne záření X a gema
V. Lze určit a ocenit kvalitu jaderného paliva
6. Detekce neutronů
Neutron je nepřímo ionizující částice, takže jeho přímá
detekce je nemožná. Známe ovsem již všechny interakční procesy neutronů s látkou, a proto není tak obtížné najít procesy, resp. materiályi které nám převedou konverzi neutron

1
|
j
\
•
f
\
•

"

na nejakou přímo ionizující částici přímo detekovatelnou
klasickými detektory fviz kap. l).
Hlavní požadarky na konverzní materiál Ckonvertor)
jsou:
1. vysoký účinný prořez pro ebsorbci neutronu (vysoká účinnost, primární detekce, nízká tlouětka konverzní fólie níská vnitřní neostrost)
2. emise částic s co nejvyššími ionizačními účinky - elektrony, částice alfa, štěpné trosky, protony atd. (vysoká
účinnost sekundární detekce)
3« dostupnost, stabilita v přirozeném prostředí, dobrá zpracovatelnost (výroby)
Z těchto předpokladu vycházejí optimální sloučeniny, resp.
prvky: H (sekundární částice - p ) , Li (částice alfa, triton},
B (částice elfa), Gd (konverzní elektrony, záření gama), By
(beta rozpad), Srn (beta rozpad).
Při neutronografické kontrole je tedy na film přiloíena konverzní fólie (konvertor), která převede neutrony na si«
ření detekovatelné filmem. Obdobně musí být uzpůsobeny i ostatní detektory.
Nejužívanějším způsobem detekce modulovaného svazku neutronu je neutronogrefická metoda, tj. zviditelnění neutronového obrazu. Neutronografickou kontrolu lze rozčlenit
na tři základní typy:
a) metoda přímá: konvertor společně s filmem je exponován
ve svazku neutronů, konvertor tedy musí okamžitě emitovat
přímo ionizující záření, resp* světlo - kovové folie Gd
- luminifory - Gd 2 O 2 S: Tb, 6 L i P 4 ang/Ag/
b) metoda přenosová: konvertor je umístěn ve svazku neutronů, kde je aktivován na radioizotop podléhající přemění
beta, po naexponování (Via dostatečnou aktivitu) je přenesen mimo svazek a je.na něj přiložen film, film je potom
exponován částicemi beta (elektrony)
'
c) metoda zobrazení v reálném čase: využívá stejně jako
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při použiti zářeni X nebo gama stínítko emitující světelné
kvanta (luminifory)*, tento obraz je buď přímo vyhodnocován,
nebo snímán uzavřeným televizním okruhem - stínítko bývá
použito i v zesilovači jasu rentgenového obrazu (z toho vyplývá i N TV řetězci)
7* Aplikace metody prozařování neutrony
Metoda prozařováni neutrony není v žádném případě zastupující metoda k použití zářeni X nebo gama. Je doplňkovou metodou v těch případech, kdy použití záření X nebo gama neposkytuje uspokojivé výsledky. ŠirSÍ uplatnění v současné době je v těchto oborech:
a) jaderná energetika: kontrola paliva jaderných elektráren
(stupeň obohaceni, detekce rozložení paliva, defektoskopie
jaderného paliva, defektoskopie ozářených radioaktivních
elementů jaderných zařičení atd.)
b) letectví: detekce skryté koroze AI, Ti; kontrola pájených
spoju ŕAg), detekce vody v tenkostenných konstrukcích,
kontrola lepených spoju, kontrola lopatek turbínových motoru, kontrola oběhových filtru - stupeň znečištění, kontrola
mazedel ca kritických podmínek
c) metalurgie: defektoskopie těžkých kovů (Pb, U atd.), rozložení bóru ve slitinách, defektoskopie speciálních s l i t i n
(odstraněni artefaktuJ
d) chemický průmysl: detekce used v potrubních systémech, defektoskopie výbušnin, určováni váhového podílu pryskyřice
v kompozitních materiálech
e} strojírenství: kontrola těsnění v těžkých materiálech, kontrola sendvičových konstrukcí (s vodíketou výplní)
t) elektronika: kontrola tištěných spoju, kontrole keramických
kondenzátoru, kalibrace dozimetrii, kontrola pokovení
Dalšími významnými odvětvími využívajícími tuto metodu jsou
lékařství, biologie, archeologie apod.
Z tohoto stručného přehledu možností neutronové defektoskopie v nedestruktivní defektoskopii zkoušení materiálů a výrobku vyplývá opodstatnění jejího užití jako zkušební metody
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v těch případech, kdy klasické metoda proz&řovánl
zářením nedává u s p o k o j i v é v ý s l e d k y k o n t r o l y .

ionizujícím

FILMOVÁ PROMYSLOVÁ TOMOGRAFIE
Zbyněk Z a v a d i l - ČSSR.

1. Úvod

Tomografické metoda nedestruktivního zkoušení materiálu
rozšiřuje ve světě své po] působnosti na stále dalii průmyslové obory. Tato metoda na rozdíl od radiografie umožňuje získat
hustotní profil řezu, resp. vrstvy zkoušeného objektu.
Známější způsob tomografické rekonstrukce, hojně i u nás
využívaný v lékařské diagnostice, je tzv. počítačové tomografie
("computer assisted tomography11 - CAT). CAT pro svoje provozování vyžaduje finančně dosti náročné zařízení skládající se
z jednotky polohově citlivých detektorů a výkonného počítače.
Oproti tomu filmová průmyslové tomografie {""film-based industrial tomography" - FIT), jako jeden z možných způsobů analogové rekonstrukce tomografického obrazu, je finančně nenáročná
metoda, relativně jednoduchá, využívající zařízení a prostředky klasické radiografie f2,3). V některých vybraných případech
může i tato jednoduchá metoda poskytnout uspokojivé výsledky.
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Základni charakteristiky některých zdrojů pro neutronovou defektoskopii
Tab. 1
Vjrvedenl
Hustota toku
kollmátoru neutronu na
vstup.okénku
L/n.em-2.s-l

Zdroj

i

of
i

Mnohaú5elovy°
výsk.reaktor

tangěnčTSlnl"

Neutronogrefický reaktor

tangenciální

Typické charakteristiky

svazku

Zobrazovací charakteristiky
ľ
1
. s " I/d Cd
Kgnyerzní ExpoziSní
poměr poměr folie
ías s
Film

In
4x10:ir

IQ!

2x10°

25Ö 1Q=SQ..2Y
252 i=5.-.-i5

100

10-50

3x10*

2xlO5

33

5-20

Bŕ

radiální

4x108

8xlO4

18

5-20

radiální

10 8

2xlO4

18

5-20

18

2-10

12

5-20

100

5.5

T (d,n) + Us
120 keV TaA

252 Cf.5ag+podkritický soubor radiální
252 Cf, 1 ag

radiální

3x109
2x10'

"S»"

Dy

Dy

Gd

10"

22 10!
^22 IQ*
105"

D4

ma ^

Be f d, n), 3 MeVradiální
400 pk

_D2

—

IM

D7

Ti

5xlOJ

D7

5xlO3

D10

8xlO3

D7

5x10^

D10 4x10-

2. Princip transaxlální tomografie
Společným rysem všech variant transaxiélní tomografie je
sběr "intenzitních" profilů svazku ionizujícího záření prošlého zkoušeným objektem pro N pootočení objektu kolem své osy
o úhel A fT, kde N. áů * 360° (viz obr. l ) . Při každém pootočeni je tedy získán profil

I (r ,#0 » I o (r,f) . exp C - íM 6c ,y) ds J

/l/

kde u(x,y) určuje specifickou hustotu Q(/a) bodu [x,yl v řezu
objektu, resp. je obecně získána projekce paprsku
kde f (x,yj - hustotní funkce.
Porovnáním vztahu / I / a /2/ dostaneme

-Xn-f-

Dále z obr. 1 je patrné, že
r * x.cos f + y.sin e*
/4/
Rozděleni jednotlivých rekonstrukčních metod tomografie vyplývá ze způsobu následného zpracování získaných profilů. Principiálně lze metody rozdělit na dvě základní skupiny:
a) analogové zpracování
b) počítačové zpracování.
a) Analogové zpracování
Základem analogového zpracování je zpětná projekce ("back
projection11 - BPJ, která spočívá v sumování zpětně projektovaných profilů (viz obr. 2 ) , neboli ve skládání pásových profilů
vytvořených z profilů p(r,(f •) jejich projekcí v odpovídající*
směru jí.,. Matematicky lze tento způsob popsat jako:
ř(x,y) =rip(x.co8 «3f.* + y.iin 3A.) ů±
D
jSi
Označení ř(x,y) je voleno proto, že takto siskaná hustotní
funkce neodpovídá skutečné f(x,y).
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Obr. 1. Sběr "intenzitních profilů" při transaziólnl
tomografii

Obr* 2. Schéma zpětné projekce A - sběr profilů
B - spětná projekce
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b} Počítačové spracovaní
b-1 Iteraoní metody
Pro objasnení této metody si řez objektu rozdělíme čtvercovou s í t í na P bunSk, v nichž má hustotní funkce hodnotu t,
(viz obr« 3 ) .

1-tá buňka • f

Obr. 3. Čtvercové sít o P buňkách pro Iteraoní metodu. Objekt
je ohranifien kružnicí. Příspěvek 1-té buňky do j-tého
vzorku profilu p(r,jf) je váhový faktor Wjj
Potom vztah /2/ můžeme psát ve tvaru

Á

kde « i ; | - váhový faktor» reprezentující příspěvek i-té buňky
j-tému vzorku profilu p(r,fO
Jedním z řeiení tohoto problému je inverze matice w^i
1

Í(w" ) l i Pj
Spi

/V

3

Toto řeBení má svá omezení díky přítomnosti Sunu, artefaktu a
především nutnosti operovat s maticí velkých dimenzí (např.
pro obraz 160 x 160 je dimenze matice 17 000).
Dalším smírem je čistě iterační řešení, kdy předem zvolený
stav rašení (většinou zpětná projekce) je lteračně zpracováván
do té doby, než se profily zpětně zlákané z iterovaného obrazu
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rovnají neměřeným.„Matematicky lze tento způsob popsat jako
kde fj' 1 - i-té hustota před iteraci
f J - hustota po iteraci
}j - korekce aplikované na i-tou buňku j-tého vzorku profilu prr.ff).
b-2 Analytické metody
Analytická rekonstrukce je založena ne přímém řešení vztehu /2/. Nejpoužívanější analytickou rekonstrukční metodou je
filtrované zpětné projekce ("filtered back-projection" Naměřené profily p(r,jl) jsou v první fázi modifikovény-filtrovány na p*(r,ffj a výsledný řez je potom získán zpětnou projekcí
filtrovaných profilů
ffx,y> =J_
_. p
p*(x.cos
ix.cos p^
0J +
+ y.sxn
y.sin f,).
f^) &$•
Funkce t(x,y) je na rozdíl od zpětné projekce skutečnou hustotní funkcí.
3« Filmové průmyslové tomografie
FIT je aplikací zpětné projekce. Svazek ionizujícího zéření \izee ko limo vany do sledovaného řezu prochází objektem v rovině řezu, kde je prostorově modulován, a po průchodu je zaznamenáván na rentgenografieký film. Film je umístěn v rovině řezu* Během tvorby tomografického řezu se film a objekt otáčejí
stejnou úhlovou rychlostí okolo svých os, které jsou rovnoběžné a leží v jedné rovině s osou svazku, jež je ne ně kolmá
(viz obr. 4 ) . Tímto způsobem je zaručeno, že bod fx,yj ne řezu
objektu odpovídá při každém pootočení stejnému bodu na ploěe
filmu, což znamená, že paprsek procházející bodem fx,yj při kežotoSení prochází stejným bodem fX,Xj na plose filmu.
V každém momentě tvorby je tedy ne film nanesen páskový
profil. Tyto páskové profily jsou ze přibližně lineární odezvy
filmu během otáčení sumovány. Film spojuje funkce jak detektoru, tak výkonného počítače.
..
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avasek ion.
sářenl

objekt

Obr. 4* SehéBB filmoTé průmyslové tomografie
Jako příklad použijme
genní specifickou hustotou
nafitená "intensita" (počet
kéno ionisujíeího sáření •

válcový objekt o poloměru R, a homopo průřesu, tj. M(<?) • konat. Potom
Částic) detekovaného monoenergetlcrovnoběžném svazku je pro obecný bod

V«»y)
pro
Pro střed

R pletí, le

']

- 2

R

objektu tedy platit

I (o ,o). I .ezpL-2/iR]

satímoo pro okraj:
I ô (O,R).exp[- 2 /i R cos
1(0,R)
Je sřeJBé» fte l(X,Y) je funkcí yu, ale séroven i polohy bodu
Cx,jJ Tshledem k oae otáčeni. ZCernání tomograflckého obratu
řesu «ískaného metodou FIT není ekvivalentní pouce /a. Tento
fakt potvrsuje mlkrodenr ltometrleký sásnam průběhu «Černání to•»grafického retu polyuretanového válce se skloleminátovym potahem (vii obr* ?)•
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Obdobně lze konstatovat, Že v případě tomografického řezu
válcového předmětu s M kruhovými vedami je 1(1,1) v obecném
bodě řezu závislé ne velikosti a umístěni vad a na poloze bodu
Cx,yJ (vztah pro l(X,Y) je uveden v příloze).

Obr. 5. Mikrodenzitometricky záznam průběhu zčernání tomogrefiekého re?u polyuretanového
Zdálo by se, že tato metoda není schopné podat objektivní
resp* je schopna je podat po náročném zpracování.
Avöak je nutné mít na zřeteli, že vada je větSinou vyplněna
vzduchem« * * v t < j u c n ** ^objekt* Z t o n o ^ P 1 ^ ^ » *e rozhraní mezi
vadou a materiálem bude odlišeno s dostatečným kontrastem při použití FIT jsou excelentně zachovány geometrické rozměry
vady. To vse hovoří pro metodu FIT. Prostorové rozlišeni FIT
je závislé především na přesnosti centrace os otáčení, na rozblhavosti svazku, na vykolimovaní užitečného svazku fomezenl
příspěvků rozptýleného záření z okolních vrstev objektu) a
na typu filmu.
Pro experimenty ve Státním výzkumném ústavu materiálu byla použita rentgenka Seifert 160/C s ohniskem 0,4 x 0 v 4 nm ,
rentgenogrefické filmy Structurix D4, D7 s papírovými kazetami
a tomografické zařízení s proměnnou rychlosti otáčení, které
umožňuje při změně expozičního času zachovat počet otáček během
-
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expozice alespoň na cca 100 Cpotom vliv nedokončeného otočeni
je zanedbatelný. Na obr. 6 je tomografický obraz řezu dvousegmentového plexi vzorku s centrickou dutinou a spojovými
Šrouby, na povrchu vzorku jsou drátkové měrky ČSN Fe2.

Obr. 6* Tomogram plexi vzorku B drótkovou měrkou ČSN Fe2
4. Závěr
Hlavni výhodou filmové průmyslové tomografie je přesná lokalizace vady v řezu objektu, což klasické rediografie neumožňuje. Tuto metodu lze ve vybraných případech provozovat na běžných defektoskopickych pracovištích bez velkých nároků na přístrojové vybavení a na výcvik obsluhy*
Literatura;
[l] Brooks t R.A. - Di Chiro, G.: Principles of Computer Assisted Tomography (CAT) in Radiographic and Radioisotopic
Imaging. Phys. Med. Biol., Vol 21, 1976, 5, s. 689-732.
[2] Craig, D.R. - Sirkis, M.P.: Simplified Apparatus for Producing Transexial Tomogrems. Meter. E val., Vol 36, 1978,
11, s. 22-23.
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[3j Notes, A.: Film-Based Industrial Tomography. NDT Internat i o n a l , Vol 18, 1985, s . 179-184.
Príloha
Vztah pro I ( X , Y ) obecného bodu válcového objektu s H kruhovými vadami se středy [K-p Q^I a poloměry mi

I(X,Y) kde

j^ m Ty alnCCarosin y - ) + tail

1
0

pr»
pro

m*> 0
•«< 0

.
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URČENÍ EXPOZIČNÍ DOBY PRO Co 60 POMOCÍ KAPESNÍHO POČÍTAČE
SHARP PC-1211
Radomír Svoboda - ÖSSR
Při defektoskopii ocelových a železobetonových fpředpjekonstrukcl v terénu se s výhodou používá jako zdroj záření izotop Co 60. Protože v ČSSR vývoj mobilních radioskopických pracoviši ještě urSitou dobu potrvá, bude v nejbližších
letech stále nutné používat k záznamu reliéfu prošlého záření
filmový materiál.
Určeni expoziSní doby při prozařovaní výrobků e konstrukcí z oceli nebo železobetonu nečiní potíže, pokud jde o předmoty ploSné nebo málo Členité ve směru procházejícího záření.
U předmětů z oceli s velkými změnami prozařované tlouštky, a
zvláště pak u železobetonových konstrukcí prozařovaných izotopem Co 60 umístěným ve vrtu uvnitř konstrukce je však určení
expoziční doby obtížné. Za situace, kdy ceny filmových materiálu na bázi stříbra ne světových trzích neustále stoupají, je
neekonomické plýtvat filmovým materiálem při nesprávně exponovaných radiogremech.
Možnost exaktního určení expoziční doby v uvedených obtížných případech nastiňuje např.flj, kde je zpracována problematika výpočtu expoziční doby na programovatelném kapesním kalkulátoru. Omezené možnosti výpočetní techniky tohoto druhu vôak
nedovolují expoziční dobu pro konkrétní geometrické uspořádání
optimalizovat. To umožňují až kapesní počítače, které se v poslední době objevuji i v ČSSR. Příkladem takového počítače je
např. typ PC-1211 firmy SHARP, který je navíc možné doplnit 1
miniaturní tiskárnou CE-122. Pro tuto konfiguraci byl autorem
navržen a v praxi ověřen program v jazyce BASIC pro výpočet
optimalizované expoziční doby při prozařování ocelových nebo
betonových konstrukcí zářením gama izotopu Co 60 na materiál
Agfa-Gevaert D7 + Pb.
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Rozsah příspěvku nedovoluje podrobné seznámeni s programem, proto jenom stručně:
Výpočet se opírá o vztahy uvedené v £l3. Po vyvolání programu příkazem RUN se vytiskne hlavička - výpočet expozice,
kobalt 60, Agfa D7 + Fb. Počítač se dotáže na název akce. Ten
lze zadat jedním nebo dvěma slovy o délce max. sedm písmen.
Název akc« se opět vytiskne. Počítač se dotáže ne datum prózařování. Po jeho zadání (ve formě Šestimístného čísla - rok,
měsíc, den) se vypočítá aktivita zářiče k uvedenému dni a datum
prozařování se vytiskne« Tyto údaje mají význam při archivaci.

\
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Počítač se p8k dotáže ne prozařovaný materiál. Po zadání
materiálu (ocel nebo beton) se jeho název opět vytiskne« Poté
lze zadat až dvěma slovy o sedmi písmenech název prozařovaného
prořezu. Název se pak vytiskne. Nakonec se zadávají geometrieké parametry - ohnisková vzdálenost, prozařovaná tlouěíka a
nejvzdálenější bod na snímku. Zde je vlastní jádro programu.
Počítač ve vzájemném dialogu s obsluhou vypočítá optimalizovanou expoziční dobu. Optimalizací se rozumí takový stav, kdy
jsou parametry prozařování měněny tak dlouho, až je v celé plose filmu zaručeno vyhodnotitelné zčernání, přičemž expoziční
doba je vždy co nejkratší. Po skončení optimalizace se expoziční doba vytiskne a nakonec se v krocích po 50 mm vytiskne zčernaní na filmu od místa s maximálním zčernáním po nejvzdáleněji!
bod na filmu«

;
}
'
;

V tab« 1 je uveden výpis programu pro konkrétní isotop
Co 60 s aktivitou 1,1322 GBq k 30. říjnu 198?« Pro jiný zářič
lze program lehce upravit změnou Šesti konstant« Na řádku 60
s« do proměnné Z zadává koncové dvojčíslí roku, do Y misie a
do X den, ke kterému je známa počáteční aktivita (např. * osvědčení uzavřeného zářiče). Na řádcích 150, 160 a 170 je třeba
zadat nové hodnoty proměnné K. Ta ja přímo úměrná aktivitě použitého zářič«. Ifapř. pro cářlč o aktivitě 2,2644 G B Q k 1. únoru 1963 budou proměnné K postupní na řádcích 150 až 170 nabýval
hodnot 1,1608, 1,1996 a 1,0858 a na řádku 60 budou proměnné
X * 01. Y * 02 a Z - 83. Pokud není k dispozici tiskárna
CE-122, 1st vypustit řádky 10, 15, 20, 40, 85, 90, 100, 126,

^
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Výpis programu pro výpočet expoziční doby
Tab.

1

10:PRINT »VYPOČET EXPOZICE":PRINT "KOBALT 60".-PRINT "AGFA D7+PB"
:PRINT " "
15:INPUT «AKCE:M;A#(27),Aj8(28)
20:PRINT "AKCE:"iPRINT A#(27)|" ";A#(28)
30:INPUT "DATUM PROZAŘOVANÍ:";B:W«INT (B/E4),V=INT (E2s(B/E4-W))
,U=(B/E2-INT (B/E2))sE2
40:PRINT "DATUM PROZAROVA-NI:"i USING "§§§";W;V;U:PRINT " "
60:X»30,Y=10,Z=85,GÍ»" M => " t J*»« MIN
70:T-(W-Z+(V-Y)/12+(U-X)/365)*LN 2/5.272
80:INPUT «CO PROZAŘUJEŠ ?«;A0
85sPRINT A#
90:INPUT "PRUREZ:";A2(29).A*(3O)
100:PRINT AíS(29)iM ";AjS(30):PRINT " "
110:INPUT "OHNISKOVÁ VZD. <M> ="j P
120:INPUT "PROZAŘOVANÁ TL. <M> ="jD
126:PRINT USING "§§.§§§":"P0o";Pí" M":PRINT "D0=":D;" M
130: IP F«D IF AJ8="BETON" THEN 170
140iIP A#»"BETON»
IP P>D THEN 16O
150:IP Ajío"OCELn IP F>D LET Ko.5804,Q=.307,M=27.418:GOTO 200
155:BBEP 2íPAUSE «VLOUDILA SE CHYBKA !":GOTO 80
160:K«.5998:GOTO 180
170:K«.5429
180:Q«.494,M«8.181
200:INPUT "SOUR. X NEJVZD. BODU»";X
210:INPUT "JEHO SOUŘADNICE Y=";Y
220:Z=/'(XX+YY
230:P-INT E3Z/5Ü.N.P-INT P:IP N>0 THEN 270
260:Z«Z+E-3:GOTO 230
270:S-INT E3Z,H-ZZ+FP,I-(K3tEXP -(MDsSH/F+T))/H,E-(.9-Q)/I,I-(Ks
EXP -(MD+T))/PP,C=IE+Q
330:L-(3.2-Q)/I:IP O-3.2 THEN 470
360iBEEP 3iPAUSE «T LZE VOLIT !«:PAUSE USING "§§§§.§"i"TMIN-";E|
USING "§§.5§"|" ->DMAX-";C
370:PAUSE USING "§§§§.§«}"TMAX»";L;" »>DMAX»3.2O
400:INPUT "VOLBA T-":E:C-IE+Q:BEEP 1:PAUSE USING "§§§§.§";"PRO T
-";E;USING "§5§.5"j" DMAX=";C:GOTO 400
420»GOTO 520
470»BEEP
31PAUSE "MIN. T-"{USING "5§§§.§";E;J3:PAUSE USING "§§§.
S| n | n DMAX- n |CtINPUT "ZVETSIS P?»;OÍ
475:IP 02-»ANO" THEN 110
4761 GOTO 400
52O1PRINT " ":PRINT « «:PRINT USING «55&§.5«;«EXPOZIČNÍ D0BA-"|E
I" MINUT"1PRINT « »
5301 FOR Z-p TO S STEP 5O:H-E-6ZZ+FF,I-(KiEXP -(MDsTH/F+T) )/H,C«I
E+Q.0.E-3Z
580:PRINT USING " § § . § 5 5 " ; " R ° " Í O J G ^ | U 5 I N G "§§§.§5";" D»"}C:NEXT Z
600:INPUT "NOVY PRUREZ ? ";R#tIF R^e«AN0" THEN 80
6401 PRINT " " 1 PRINT "PC-1211 DEKUJE ZA SPOLUPRACÍ I"tPRINT " "1
PRINT » "tPRINT » "SPRINT " "
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520 a 640 a na řádku 420 změnit adresu nepodmíněného skoku
z řádku 520 na 530. Ve výpisu je symbol pro exponent nahrazen
symbolem Ě a symbol» symbolem §.
Literatura;
£l7 Svoboda, R.: Program pro výpočet expoziční doby při prozařováni konstrukci a materiálů zářením gama izotopu 52 Co.
Inženýrské stavby, 31, 1983, ö. 1, s. 18 - 22.

RADIOGRAFICKÁ KONTROLA ZAINJEKTOVÁNÍ KANÁLKU S VLOŽENOU
V" KONSTRUKCÍCH Z FŘEDPJATÉHO BETONU
Leonard Hobst - ČSSR

1.

_

Potřeba nahrazovat v průmyslové výrobě dosavadní t e c h n o l o g i c k á z a ř í z e n i výkonnějšími vyvolává n u t n o s t rekon truovat
n y n ě j š í promyslové o b j e k t y , a to i n o v ě j š í , vybudove í j i ž
z předpjatého betonu* Tyto objekty zpravidla j e š t ě dobře vyhov u j i , a l e pro měnící s e parametry z a t í ž e n i j e nezbytné, aby
byl z j i š t ě n j e j i c h sou&aaný stav a tak b y l y získány podklady
pro p o s o u z e n i j e j i c h s c h o p n o s t i přenést směněná z a t í ž e n í a
pro návrh j e j i c h e v e n t u á l n í rekonstrukce.
Kontrola p e v n o s t i betonu nečiní p o t í ž e . Obtížné j e však
dosud známými metodami o v ě ř i t kvalitu vyplnění kabelových ka-
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nólků 3 vloženou dodatečně předpjatou výztuži cementovou maltou. Vzhledem k tomu, že dokonalé obalení předpínací výztuže
zajifiíuje její účinnou, pro únosnost konstrukce potřebnou soudržnost s betonem fnezeinjektováním výztuže se podle Z. Keuckého [l7 snižuje mezní únosnost o 10 až 20 $) a poskytuje ji
ochranu proti korozi, je třeba pri posuzování celkového stavu
konstrukce soustředit se na zjifitění právě tohoto fenoménu.
2. Postup při radiografické kontrole vyplněni kanálku maltou
Jedinou metodou, které umožňuje zjistit stav vyplnění kanálků maltou je radiogrefie. Ani touto metodou však nelze prokázat stav zainjektovánl ve vSech částech předpjaté konstrukce.
Kontrolovat je možné pouze v těch místech, jejichž geometrie
umožňuje zobrazení předpinací výztuže tak, aby na zhotovovaném
rádiogramu nedocházelo k překrývání jednotlivých kabelů. Pro
získání kvalitních rádiogramu volíme zdroje zářeni s nízkou
energií, jako jsou nepř. rentgeny. Z praktického hlediska je
vsak výhodné volit gamazářiče (např. kobalt Co 60), které máji
sice vyäôí energii záření, ale dají se lépe umisíovet do ohniska stanoveného pro prozařování. Při radiografické kontrole je
většinou alespoň přibližně známa poloha kabelových kanálků.
To usnadňuje volbu geometrie snímkování* V praxi se viek lze
často přesvědčit, že rozmístěni kabelu neodpovídá tak úplně
projektu. Proto je důležité při snímkování předpjatých konstrukci snímky ihned vyvolávat, aby při případném překrytí kabelů
bylo možné geometrii snímkování opravit.
Na snímcích předplnacích jednotek, tvořených svazkem patentovaných drátů nelze jednotlivé dráty přesně rozlišit. Rozeznatelné jsou pouee dráty, které se oddělily od svazku bud proto, že se uvolnilo jejich upnuti do kotvy anebo proto, že se
přetrhly. Pokud ;je výztuž správně zoinjektovéna, neprojevuje
se přechod mezi betonem konstrukce a kanálkem s předpinací výztuží. V úsecích, kdo kanálky r. jsou vyplněny meltou, je patrné náhlé zvětSenl zčernáni v místech konólku. V praxi se to
projevuje dvěma tmavými pruhy, kterými je lemovťm svazek předplnací výztuže. Nelze-li jednoznačně rozhodnout o kvalitě vypl-
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není kanálků, doporučujeme sporné úseky rádiogramu vyhodnocovat
pomocí registračního fotometru, který citlivě zakresluje změnu
zčernání, a tak prokazatelně vykreslí místa s nedostatečným vyplněním kabelových kanálků.
3. Praktické odzkoušeni radiografické metody
Z mnoha objektů, při jejichž dodatečném zkoumání byla radiografická metoda odzkoušena, uvádím halu barevny n.p. Bytex
v Hlinsku, v níž byl kontrolován stav zainjektování výztuže
spodních pasů na střešních vaznících, nalézajících se v prostředí se zvýšenou agresivitou«
Střešní konstrukce měla být při rekonstrukci dodatečně zatížena zařízením pro klimatizaci, a proto bylo nezbytné stanovit její současný stav. Vizuální prohlídka prokázala, že beton
konstrukce je v dobrém stavu, což potvrdilo měření pevnosti
Schmldtovým tvrdoměrem typu N. série měření prokázala, že beton
je možné zařadit do třídy V. Vizuální prohlídka viak také prokázala, že veškeré nechráněné železné části konstrukce jsou
silně napadeny korozí* Radiografický průzkum zainjektování prokázal, že z celkového počtu 24 kontrolovaných kanálků bylo 14
zainjektovéno neúplně, 7 bylo dobře zBinjektováno a ve 3 případech neslo jednoznačně určit kvalitu zainjektování. Obnažením
4 nezeinjektovených kabelů se potvrdil předpoklad, že neporušený beton vazníku dostatečně chrání před korozí i výztuž ntobelenou maltou. Prvkem určujícím životnost konstrukce lze označit
nechráněné kotevní desky v čele vazníků. Ocel kotevní desky
spolu s vyčnívajícími dráty předplnaci výztuže je velmi silně
nerušena korozí (odlupují se 3mm - 5mm vrstvy zkorodované desky}. Tato skutečnost může mít za následek, že koroze poruší
kotvy předpjaté výztuže natolik, Že se uvolní upnuti předpinaclch jednotek a tím se ztratí předpěti, zejména v mlatech s nedostatečným zelnjektovéním kabelových kanálků*
4.
Rediogrefické kontrola kvality zainjektování předpínaeí
výztuže nabývá v poslední době stále většího významu* Poskytu- 92
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je důležitý podklad pro práci projektanta rekonstrukce objektů z předpjatého betonu. Dosavadní zkušenosti nasvědčuji tomu,
že i nezeinjektovaná výztuž nebývá porušena korozi ze předpokladu, že dutina, kterou prochází, je spolehlivě separována
od vnějšího prostředí nenarušeným betonem f2j. Objevuje se však
nebezpečí porušení výztuže v kotevní oblasti, které muže vyvolat okamžitou ztrátu předpětl po celé délce kabelu předpínecí
výztuže. U dobře zainjektované výztuže je toto nebezpečí zmenšeno tím, že napětí předpjaté výztuže se přenáší do stěn předpínacích kanálků.
Literatura
Kaucký, Z.: Předpjatý beton pro mostní stavby. Brno, VUT,
1971. Skripta.

[2] Hobst, L. - Mencl, V.: Zjištění a oprava závad injektáže

kabelových dutin předpjatého mostního nosníku. Sborník celostátního semináře "Diagnostika betonových konstrukcí".
Bratislava, DT ÖSVTS 198?.
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VYŠETŘOVÁNÍ NEPORUŠENOSTI OCELOVÝCH VLOŽEK A HOMOGENITY
ZÁLIVKY ZÁVĚSU PRVNÍHO ZAVEZENÉHO MOSTU V ČSSR
Josef Šupíík

1.

~ ČSSR

Úvod

Připravované stavba prvního zavěšeného mostu v ČSSR
s sebou přináší problémy, které musí projektant předvídat a
následně jim Selit. Jedním z těchto problémů je dosažení a
zaručení kvality závěsného systému mostu tak, aby bezpečnost
provozu mostu byla co největSí a zároveň doba života mostu
co nejdelší.
Na základě požadavku projektanta - Staveb silnic a železnic, n.p. Praha - byla v Ústředním středisku radiační defektoskopie v Brně provedena rentgenografická kontrola vzorků závěsu prvního zavěSeného mostu v ČSSR. Podélný řez mostu spolu
s hlavními rozměry je na obr. 1.

Obr. 1. Podélný res mostu s hlavními rozměry
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Jde o h&rŕový systém uspořádáni závěsů. Na obr. 2, 3 a 4
je vysvětlen způsob vytváření závěsného systému. Každý
systém se skládá ze čtyř závěsů uspořádaných podle obr. 2.

Obr. 2. Skupine čtyř
tvoří závěsný syn-

závěs je tvořen 18 paralelními pramenei uspořádanými pomoci distančních růžic tak, že po obvodu růžice je umístěno 12 pramenců a uvnitř růžice 6 premenců. Prostor mezi pramen
ci musí být vyplněn zálivkou. Uspořádání je zřejmé z obr. 34110

Obr. 3* Uspořádání premenou v sévěsu
1-18 - jednotlivé pramence; 19 - ochranné PE trubte;
20 - řélivke
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pramenec je tvořen 7 dráty, jak je vidět na obr. 4,
šest obvodových drátů má průměr 5 mm, vnitřní drát má průměr
5,5 mm.

Obr. 4« Pramenec

Í

I
f

2. Účel »kousek

j

Při 8tavbě mostu mohou vlivem technologické nekázně při
výrobě 51 předplnánl pramenců vzniknout na praméncích trhliny.
ZvléSt budou ohrožena ta místa, kde bude chybět zálivka. Zde
bude dochácet ke korozi ocelových vložek a následnou strátou
pevnosti a «výšenou možnosti přerušeni jednotlivých drátů nebo
i celého pramence. Tímto způsobem nuže být ohrožena bezpečnost
mostu, nebol kabelový systém závěsů je při provozu vystaven
značnému statickému i dynamickému zatíženi.

j
!

Účelem zkoušky je rentgenograf leky odhalit závadná místa
s poškozenými ocelovými vložkami nebo s chybějíc! zállvkou.
Odpovědně se znalosti velikosti poškozeni pak lze rozhodnout
o případné opravě Či výměně závěsu, poněvadž způsob kotveni
závěsu v pylónu i v mostovce umožňuje výměnu jednotlivých závěsů.
Paprsek rentgenového zářeni může na svá, dráze od vstupu
do závěsu až k rentgenovému filmu protnout od jednoho do čtyř
pramenců. liůže také nastat případ, kdy neprotne žádný. Vlivem
značné nehomogenity prozařovaného průřezu dochází ke zhoršeni
kvality rentgenového snímku t lun, že ne rentgenogramech jsou
vedle sebe místa s velmi rozdílným zčernáním. % téhož důvodu
dochází t*»ké ke zhoršování kvality rentgenogramu vlivem rozptýleného záření.
-
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3. Použité metoda a zařízeni
Ke snímkování byla použita rentgenové souprava ANDREX typu CMA 30. Rentgenogremy byly zhotovovány na filmu Agfa Gevaert
D7 s oboustrannými zesilujícími fóliemi 0,1 mm v denním balení
o rozměrech 10 x 30 cm«
Změnu zčernání způsobenou kruhovým tvarem závěsu lze kompenzovat několika způsoby. Jednak vykrytím pomoci speciálních
vykrývacích past nebo pomocí zvláštních přípravka, jednak vykrytím olovem. Vykrývací přípravky byly pro tento účel výrobeny dva. První vznikl smísením železných p i l i n zrnitosti 1 mm
a zrnitosti 0,2 mm s epoxydovou pryskyřicí a odlitím do zvlóětní formy.
Druhý je z olověného plechu (obr. 5 ) . Na tomto obrátku je
zároveň znázorněna geometrie snímkování. Ohnisková vzdálenost
byla 990 mm. Ohnisko bylo vždy nad středem filmu.
Expoziční parametry: Napětí na rentgence
265 kV
Proud rentgenky
5»5 mA
Doba snímkování
480 s
Nehomogenitu prozařovaného průřezu uvnitř závěsu nelze kompenzovat.
Poznámka:

Porovnáním kontrolních snímku exponovaných 8 vykrývacím
přípravkem z« železných pilin se snímky exponovanými s vykrývacím přípravkem z olověného plechu bylo zjištěno, Se lepši
výsledky dává použití vykrývacího přípravku z olověného plechu,
proto byl výlučně používán v další práci*
4. Materiál a výroba zkušebních vzorků
Podle zaslané dokumentace vyrobil zadavatel vzorky
a umělými defekty. Jeden vzorek byl s defekty ocelových vlolek
a druhý byl s defekty zálivky. Na obr. 6 je ukázáno rozmístění
a tvar defektů ocelových vlofiek. Na obr. 7 je ukázáno rozmístění a tvar defektů zálivky.
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OHNISKO

RENTGENKY

MONOBLOK CHA 306

OlOVÉNÉ KRYTÍ(3 ČÁSTI)

RTG-FILM

Obr. 5» Uspořádáni vykrývacího prípravku z
segmentu e geometri« snímkovaní
Popis defektů:
a) Vzorek zavSsu s defekty ocelových vložek
1. Vady vzniklé nařezáním jednoho drátu v pramenci do poloviny. Jsou ozna&eny písmeny J, K, L, M. Lifií se od sebe
umístěním na praméncích.
2. Vady vzniklé přeruSením jednoho drátu v pramenci v délce
10 mm. Jsou označeny písmeny N, O, P, R. Lifií se od sebe
umístěním na praméncích»
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Obr. 6. Vzorek zévSsu 3 umělými defekty ocelových vložek
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Obr. 7. TiOTCk stfTiau s imllýii d«f«ktjr «áliTky. Pořadí preoanefl 1-18 je stajne
jako na obr. 6

3* Vady vzniklé prerušením jednoho drátu v prámenei v délce
25 mm* Jsou označeny písmeny S, T, U, V. Liší se od sebe
umístěním v praméncích.
Vzorek závěsu s defekty zélivky
Ne části vrorku pracovně označené písmenem A byly vady
označené v zaslané dokumentaci písmeny E, F, G, H, I. Vady
F, G, H, I lze považovat za velké a vadu E ze malou. Ne Části vzorku pracovně označené písmenem B byly vady označené
v zaslané dokumentaci písmeny A, B, C, fl. Vady B, G Ice považovat za vady velké, vadu A za malou. Vadu D lze označit
za střední.
Vzorky závěsu byly označeny podélnými čarami, které
byly od sebe vzdáleny o délku odpovídající úhlu 15°. Čára
s označením 0 odpovídala uložení poškozených pramenů. Jed«
snímky zobrazovaly závěs pootočený oproti předchozímu snímku o 45°• Orientace snímku byla zajištěna umístěním značky X vždy do stejné vzdálenosti od okraje vzorku,
umístěním nápisu zajištujícího identifikaci snímku vždy
do jednoho místa na snímku a jeho čitelností.
5. Vyhodnocení snímků
Ha snímcích vzorku s umělými vadami ocelových vložek se
zobrazily všechny uměle vyrobené vady, at již byly ve vnitřních či ve vnějších praméncích. Vady umístěné ve vnějších praméncích u obvodu pláště závěsu se nezobrazily při posunutí
o 90° (vady N, J, U ) .
Distanční vložky se na snímcích zobrazily jako mláta
s nižší objemovou hmotností.
Na snímcích vzorku s umělými vadami zélivky se vůbec nezobrazily vady A, E - klasifikované jako malé vady. Ostatní
vady se zobrazily zřetelně.
Při ckouSkách se ukázalo, Že nejlépe rozlišitelné byly vady na snímcích pootočených o 49° 61 139° proti rovině « 6 l e
poškozených pramenců 51 proti rovině umístění vad zállvky. Co
-
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souvisí jednak s nejpříhodnějším zčernáním rentgenogremů
pro vyhodnocování, ale také s tím, Že se prozařovalo méně železa. Tato místa totiž nejsou totožná se středem snímku, nýbrž
jsou cca 25 mm od středu*
Je možno nelézt souvislost mezi zobrazením vady a jejím
umístěním jak přímo na pramenci, tak i na pořadí pramence. Vady ocelových vložek, které jsou blízko k povrchu, se zobrazují
lépe, ale zase je není možné rozeznat na snímcích o 90° pootočených.
Vzhledem k uvedeným skutečnostem je k odpovědnému zjifitění vady zapotřebí provést v jednom snímkovaném místě tři
snímky vzájemně od sebe o 60° pootočené.
6. Závěr
Rentgenografická metoda je použitelná k dohledávání míst
porušeni ocelových vložek závěsu. V případě defektoskopie vad
»olivky lze konstatovat, že se zobrazily jen vady, které je
možné podle dodané dokumentace vad označit jako
Nelze opomenout možnost využít k defektoskopii
rentgenografie v reálném čase. Autor se zúčastnil předváděni
systému Oammascope GS 220 firmy Isotopentechnik Dr. Sauenrein
GmbH konaného dne 29. 10. 1985 ve Státním výzkumném ústavu
materiálu v Běchovicích. Jako zdroje záření bylo při předváděni užito isotopu Co 60 o aktivitě 189 GBq. Prozařován byl
vzorek závěsu s větfiími defekty zálivky. Bylo možné konstatovat, že označené vady byly po počítačovém zpracováni obrazu
dobře č i t e l n é . Obraz na televizním monitoru vlak nebylo možné
dokumentovat«
Zajímavou možnost skýtá použití lineárního urychlovače,
například Scorpion 2 francouzské provenience jako zdroje siréní spolu se systémem Oammascope GS 220, který muže pracovat
v energetickém rozsahu 30 keV - 8 MeV.
Je nutno věnovat pozornost možnosti, která již preventivně nedovolí, aby pro montáž do závesu byl poulit vadný pramenec.

Jde o to, prenest základni a hlavni defektoskopickou zkoušku
přímo do výroby prameneů (pravděpodobně Železárny a drátovny
Bohumín) a zde hned při výrobě preventivně a komplexně pramen«
ce vyrobené pro tento účel kontrolovat. Na základě takto provedených zkoušek by bylo možné oprávněně očekávat, že také
výsledný produkt - ocelový závěsný systém - bude mít zaručenou kvalitu. Tyto zkoušky rutinně e běžně provádí Vědeckovýzkumný uhelný ústav Ostrava.
Literatura;
Hlasivec, H. - Polák, F.: Příprava stavby prvého
ho betonového mostu u nás«
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4 . SEKCE
KVALIFIKACE PRACOVNOU NEDESTRUKTIVNÍHO ZKOUŠENÍ

n.

ТРЕБОВАНИЯ "ft ДЕФЕКТОСКОПИИ ДЛЯ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ Анми
ШТАМПА для прсулов ПОД. ДАВЛЕНИЕМ
Неджо Спремо, Божидар Бегович, Анто Доко - Югославия

1. Введение
Одно ив самых больших прквнаний по качеству ивготовителей сосудов под давлением - это получение Сертификата
о полномочии, т . е . ASME штампа.
Завод "Термоаппараты" - "Энергокнвест" -а иа Сараева это первый saвод в социалистических странах, который получил
Сертификат о полномочию U и Ü2, что еначит, что уполномочен
для производства сосудов под давлением по АЗМЕ нормам
SECTION VIII BIVISION 1 и 2 . Hu рис.. 1 предптивлева копия
Сертификата о полномочии U2.
Кроме многочисленных тросопалий, которые необходимо до
деталей предусмотреть и реаливоеать и приведенной деятельности, особую часть представляет дефектоскоик.ч. i* докладе
приводятся обпвательства, которые Heo0^cj-..-v:> хипеднить
с точки, зрения дефектоскопии для получен!- АЗМЕ штампа ш*
основании опыта вавода "Термоапппра^ы", г. уведигием особого
внимания на квалифицированность У аттести'.кю поргонадо, работающего с нераврушающими методам.! v в дальнейшем - НДТ)»
2 . Основные 1ЩТ требования
Б глмпнои написанной документе о контроле качества ааЯОДЙ , '"3npöiio'?!;:;;ce для контроля кячестне^ с;г:обходимо обработать it,.V£ главу и состав который входит;
X' i;:.>))McaHHu-! иаотрукци« дли вс.&х. аруиекяьыих я«-.;1аерушвы:ци•
•
•
• i ОД О В

И. Ингчрукцли по калиброике пт^'-евяеиых Н,ЦТ у у г у н о п о к
•3* Нгпипанние инструкции д л я квалкфи;".дцп'< к •••:•.отоиии НД'Г
I»\^'«íOB%l.V.'l :
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2 * 1 . НДТ инструкции
Все применяемые методы яераврушвжщего коятроля (НДТ)
должны быть детально разработаны в соответствии г требованиями ASME норм SECTION V последнего недавня. Эти
инструкции должны получить раврешеяие от лица Ш уровня
н должны быть полностью испольвованы в процессе проивводетва
н контроле сосудов под давлением.
2 . 2 . Инструкции о калибровке НДТ установок
Все установки, применяемые для контроля методами иераврушающего контроля должны быть подвергнуты калибровке
в соответствии с нецветными мировыми стандартами.
Калибровка должна выполняться ежегодно или после
возникновения неисправности на отдельнной установке. Каждая
установка после удовлетворительной калибровки получает этикетку где нааначен: порядковый номер установки, дата калибровки, дата следующей калибровки и штамп уполномоченного
контролера выполняющего калибровку. Протокол о калибровке
каждой НДТ установки хранится в Службе контроля качества.
Комплектные инструкции о калибровке НДТ установок должны
быть в форме писанного документа, одобренного персоналом
Ш уровня*
2.3» Практика в написанной форме для квалификации н аттестации
НДТ персонала
Персонал, который валимеется методами нераврушающего
контроля должен быть квалифицирован и иметь аттестацию. Минимальные требования для обучения НДТ персонала должны бнть
приспособлены Рекомендациям SNT-TC-1A последнего иввания
с вовможностью применения отдельных специфик в наеначенной
области страны, в которой применяются*
Завод, имеющий ASME штамп должен иметь Практику
в письменной форме для квалификации и аттестации НДТ персонала, который должен полностью соблюдать требования.
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В Практике определены направления, которые применяются для
обучения, квалификации и аттестации персонала для следующих
ЦЦТ методов:
а.
б*
в.
г.

Радиографическое испытание (РТ)
Ультраавуковое испытание (УТ)
Испытание магнитными частицами (МГ)
Испытаиие ЖИДКИМИ пенетрантами (ПТ)

В дальнейшей тексте приводятся основные элементы, которыее содержат Практику в письменной
письменно форме.

j
1

2 . 3 . 1 . Опыт, образование и обучение

\

2 . 3 . 1 . 1 . Опыт

'

Выбранный персонал для НДТ. аттестации должен иметь
достаточно опыт«, который обеспечивает лучшее понимание
прииципоп и методов, той области испытаний по которой подвергаются аттестации. Персонал распределяется по трем
уровням:

!

ŕ

. "ровенt 1 - Оператор, который может правильно выполнять
oiii '. дол«.!1!чн».' испытания
„ Уровень П. • Оператор, который 1:ожет выбрать и провести
кэлиСрош у ка необходимой установке, должен енвть, интер.••ретироиет» и чать оценку равудьтшов в соответстьии со
BCI.'.VÍÍ iir.t.vuiDi ;i спецификациями. Таюко, он чолжен быть
wiMöKOiinPH г- обы'.нои и ограничениями мктодов к л ел же и при-.vH'iTib • -'..йоспечивпть необходимые техиичегкие ;.'с,тг..ня по
•.'.•»М'»н«

•
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2 . 3 . 1 . 2 . Образование
Уровень 1 - а) Свидетельство не средней школы или не соответствующей шкоды плюс шестимесячное ЦДТ
обучение для начинавших, что охватывает
общее количество часов, требуемых для курса
по обучению согласно с Табл. 1
б) Вышеприведенные квалификации могут и сократиться, если аакончено добавочное обучение
n успехом, т . е . если потдвердится хорошее
выполнение испытаний иераарушающего контроля
Уровень П - а) Свидетельство средней школы или соответствующей школы плюс девятимесячная практика как
квалифицированный оператор аттестован на
уровне 1 плюс обучение с общим количеством
часов в соответствии с Табл. 1
б) Тоже как для уровня 1 - 6 )
Уровень Ш - а) Свидетельство технического института, т . е .
диплом четырехлетнего обучения технических
наук с университета плюс однолетний ЦДТ опыт
как уполномоченный оператор уровня П
б) На основании утвержденной способности, достижения, опыта н обраеовання директор аавода
уровень Ш наименует в соответствии с 8ЫТ-ТС-1А

2 . 3 . 1 . 3 . Обучение
Обучение должно проводить и надирать лицо уровней П
или Ш в соответствии с принятой программой обучения по каждому ЦДТ методу* Программа испытаний должна охватнвать определенное количество вопросов, для того, чтобм убедиться, что
материал обучения принят* минимальное количество часов обучения должно бить в соответствии с Табл. 1 при условии, что
кандидат имеет минимальный опыт, приведенный в Табл. Z (для
оператора с законченный средним обрадованном).

-
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Табл. 1
ч а ео в

M e т од

Уровень 1

Уровень П

PT

Общий
Спец.
Практмч.

20
20
30

иг

Общий
Спец*
Прах.

12
5
5

5
10

УТ

Общий
Спец«
Прах.

40
20
80

40
20
40

ш

Общий
Спец.
Прах*

4
5
5

S
5

40
20
20

в

в

Табл. 2

Не e i ци

М е т о д

Уровень 1

Уровень П

Уровень Ш

а

9

9

i

3

3

УТ

3

9

9

пт

i

2

2

РТ

ш

2.3.2* Испнтання
2 . 3 . 2 . 1 . Фненчеекне квалификации
Перед началом квалификации н дополнительно а интервалах
по году, персонал должен пройти осмотр, для проверки ереикя
на маленькое расстояние".
Необходимо следующее*
а) - Точность на маленькое расстояние) кандидат должен прочитать Яегеровне В буквн иа расстоянии до ЗОБ мм
-

112

-

б) - Некоторые ив акх должны ваыечать равикцу между
ковтраетоы цвета, который припекается при методах,
для которых должны получить квалификацию
в) - Заводской врач должен считать, что кандидаты способные
для выполнения испытаний учитывая воаыожнне профессиональные еаболевання, которыми кандидаты подвергнуты прж
радиографических испытаниях, с магнитными частицами
в магнитным флюсом«
8*и.2>2. Общая квалификация (в письменной форме)
Общий екеамен должен состояться не основных принципов
применяемых методов на основании вадаваиня вопросов, которые
входят в состав Программы обучения.
,
Экеамен длится час, а количество вопросов приведено
в Табл. 3*
Табл. 3

Внд
•к мм.

Кол-во вопросов
Уровень 1

Уровень П

РТ

40

40

мТ

30

30

УТ

40

40

ПГ

30

30

2 . 3 . 2 . 3 . Специфическая квалификация ( в письменной форме)
В специфическую квалификацию входя* испытательные
установки, рабочие методы в непитательная техника с которыми
кандидат встречается при внполиенкк конкретного еадання до
степени по которой должен получить квалификацию. Также она
охватывает спецификации или стаидартн н критерии приемлемости,
которые применяются в приведенной методе, максимальное время
для e к вале на до трех часов, а минимальное количество «опросов приведено в Табл. 4 .
.
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Табл. 4

Вид
вкваменовання

Код-во вопросов
Уровень 1

Уровень П

РТ

20

20

ИГ
УТ
ИГ

20

15

20

20

20

15

2*3.2*4. Практическая квалификация
Кандидат аа вквамене, который не должен быть дольше
трех часов, должен покавать вяание и управление с испытательными установками, должен проаналивмровать вовникшув
информацию до требуемой степени и должен провести текст
на не менее 10 испытательных обравцов, которые подготовлены
в соответствии с Программой обучения и экаамеяовання.
2*3*3. Оценивание
Экваменатор уровня Ш н директор контроля качества несут
ответственность ва проведение и оценивание вкваменв по НДТ
персонала уровня 1 и П. Действительное проведение и оценивание еквамеяа, вкваменатор уровня Ш может выполнить на основания обучения и полученного свидетельства, либо у внешних
оргавивацнй в стране н варубежом для соответствующего метода.
На основании процентного отношения сложность отдельных
частей экваыека н действительная оценка внсчытывается
совместная оценка вкеамена для соответствующего метода.
Кандидат, который не получил минимально требуемую оценку,
должен на следующий ажвамен приступить ва 30 дней. В течение
втого времеян, кандидат проходит дополнительное соответствующе* обучение*
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£.3*4« Свидетельство
Личный документ лица, которое подучило свидетельство,
должен содержать следующее:
в) яма лица, получившего свидетельство
б) уровень в метод по которому получил свидетельство
в) документ, покавнвавщнй удовлетворительное еавершеняе
обучения
г) реаультати физического непмтаннн
д) действительную оценку, полученную «а каждом екеамеяе
(если кандидат прошел екаамея)
ж) процеитуальиая тяжесть, даваемая каждому »каамену
•) совместная оценка
я) дата квалификации, т . е . повторного вндавання свидетельства
к) подпись екаамеватора
л) копню содержания »каамана млн докааательство о успеваю
вндержвяом евевмену
£ • 3 . 5 • Повторное получение свндетельства
Персонал уровня 1 я П аа три года получают новое свидетельство в соответствия с следующими критериями«
а) на основании докаеательства о выполнении успешной работа
б) на основания повторного еквамеяа в соответствии e п. £ . 3 . 2 .
Персонал может держать екаамея я любое время по раерешению директора контроля качества. Кели персонал уровня 1
иПкееанкмается соответствующей работой в течение 6 месяцев,
он должен повторно держать енаамеа в соответствии с п. £ . 3 . £ .

Для получення ASMX штампа необходимн следующие условии
с точня ереяия дефектоскопии!
-

оргаянвацня работ по контролю
персонал e ааховченинм обучением необходимого уровня
качественнме ЦДТ установки
необходим»« документа в письменной форме
-
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Эти предварительные условия обеспечивают и гарантируют
высокое качество ж надежное наделив.
Литература
[i] SNT-TC-1A (1980)
[г] ASMS-SECTION v

[э] Практика в письменной форме для квалификации и аттеста
ции НДТ персонала. ЭНЕРГОИНВЕСТ - РО "ТЕРМОШЦРАТЫ".
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5. SEKCE
MAGNETICKÉ A INDUKTIVNÍ METODY

POSOUZENÍ VLASTNOSTÍ JEDNODUCH&
VÍŘIVÝCH PROUDU
J a r o s l a v Šnajberk - ČSSR

1. tivod
Při zkoušení předmětu zaměřeném na odhalení vad metodou
vířivých proudu je snímač príložného typu aplikován různými
způsoby v různém uspořádání. Nelze souhrnně popsat veškeré modifikace, které závisejí na technické úrovni příslušného defektoskopického přístroje a na náročnosti aplikací, pro které
je určen. Obecné lze říci, že hlavní výhodou príložného snímače je vyšší lokální citlivost а možnost přesnějšího určeni
miste vady ve srovnání se snímačem průchozího typu. S nejjednoduššími snímači ve formě jednoduché cívky se lze setkat u různých typů tzv. indikátorů trhlin. U těchto přístrojů se zavádí
kompenzace rušivého vlivu oddálení pro odstranění vzniku falešných indikací. U složitějších zařízení jsou používána různé diferenciální, ev. můstkové zapojeni, která mají zaručit vyšší
citlivost zkoušeni.
V tomto příspěvku jsou stručně rozebrány základní vlastnosti snímač« typu jednoduché cívky a kombinovaného uspořádání
cívky budicí e snímací.
2. Príložný snímač s .jedinou cirkou
Príložný snímač je v zásadě cívkový systém, působící v daném okamžiku ne omezenou, vybranou oblast zkoušeného povrchu«
Dietribuce jak budicího magnetického toku, tak i vířivých
proudu je zde komplikovanejší záležitostí než u snímače průchozího.
Uvéžime-li snímač ve tvaru jednoduché cívky napájené
ze zdroje střídavého proudu, přiložené čelem na povrch vodivého materiálu, pak budicí magnetický tok v blízkosti osy cívky
vstupuje kolmo do povrchu materiálu a vířivé proudy mají v ten. 119 -

ké povrchové vrstvě materiálu tvar soustředných krulnlo ae etředy v ose cívky. Tato situace je naznafiena na obr« 1. Způsob porušení dráhy vířivých proudu vadou má sákonité dAsledky na od«ť
vu anínače, která se nakonec projeví v citlivosti zkoušení.

Oar. 1* Jednoduchý přílo iný
Na oor. 2 je «násorněno několik vybraných situací pro та*
dy typu trhlin v rosných poslcíoh vshledea ke

Obr. 2. Vybrané případy vxájeené polohy trhliny a
Ha obr, 2a je eniaaB nad trhlinou • déloe viti í nei jeho
průair* Trhlina proohásí osou anínaCa. • tomto případě lte
předpokládat ode«vu ne jvyšll a citlivost ikouBcal

^ ito -

Na obr. 2b, c, d je snímač nad trhlinou mnohem kratší,
než je průměr cívky. Zde lze předpokládat menší odezvu snlmaSe. V případě 2b - trhlina v« středu cívky - je odezve minimální, větší v případě 2d a pro tutéž trhlinu je maximální
odezva v případě 2c. Na obr. 2e je poněkud odlišný případ - necelistvost typu zdvojení rovnoběžného s povrchem - zde je odezva minimální.
Z teorie zkoušení vířivými proudy je známo, že na odezvu
snímače má vliv mimo jiné pracovní kmitočet CJ , vodivost zkoušeného materiálu Ô a jeho permeabilita /»•. Podstatný vliv
z konstrukčního hlediska má střední průměr snímače D (ev. poloměr f). Souhrnný vliv uvedených veličin je dán definicí tzv.
charakteristického parametru fic .
* co • /и.- 6 • r1
Z uvedeného vztahu je možno například usoudit, že zvětšení průměru snímače je ekvivalentní patřičnému zvětšení pracovního kmitočtu*
S rostoucím oddálením snímače od povrchu se snižuje vzájemná vazba, a tím i citlivost zkoušení. Strmost poklesu citlivosti závisí nepřímo na průměru snímače. Pro názornost jsou
uvedeny na obr. 3 závislosti poklesu poměrné amplitudy indikace
na oddálení, a to pro dva snímače typu jednoduché cívky, ale
snačně odlišného průměru.
Pozvolnější pokles citlivosti e oddálením činí snímač
většího průměru po této stránce výhodným, ovšem na druhé straně je nutné uvážit jeho nižší citlivost к trhlinám malých délek a horší polohovou závislost v porovnání se snímačem menšího
průměru. Při posuzování závislosti velikosti indikace na hloubce trhliny fpro trhliny o vetší délce než je průměr daného snímače) je v tomto případě výrazně výhodnější snímač většího průměru z důvodu širší oblasti linearity«
3. Kombinovaný snímač
Kombinovaný snímač tvořený budicí a snímací cívkou umožňuje zlepšit některé aplikační vlastnosti ve srovnání se snímačem
tvořeným cívkou jedinou.
- 121 -
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Obr. 3« Pokles citlivosti vlivem oddálení pro dva jednoduché
snímače rušného středního průměru D
uspořádání takové sestavy je na obr. 4« Souose
в vinutím budicí cívky je umístěna cívka snímací o praměru
спабпё menfiím než cívka budioí a navíc opatřené feritovým jádrem. Vinutí budicí cívky je napájeno z generátoru střídavého
proudu, vinutí cívky snímací je připojeno к mořicí Sésti o vytoká vetupni impedanci*

Obr. 4« Základní uspořádání kombinovaného snímafie
. 122 -

4. Porovnáni v l a s t n o s t i uvedených typů snímače
Činnost jednoduchých snímačů je demonstrována pomocí cívky s feritovým jádrem o středním průměru vinutí 3 mm в pomocí
d a l š í cívky o středním průměru vinutí 15 mm. Snímač kombinovaný je sestaven z identických cívek, přičemž meriSí cívka s feritovým jádrem slouží jako snímací.

pomerná
indikace 1 .
•

— D = 3mm
D>*15mm
kombinovaný

05

oddálení
[mm]
Obr. 5. Pokles c i t l i v o s t i v závislosti ne oddálení
Na obr. 5 je znázorněn pokles c i t l i v o s t i pro všechny t ř i
snímače v závislosti ne vzdálenosti čele snímače od zkoušeného povrchu. Markantní je ostrý pokles c i t l i v o s t i u jednoduchého snímače malého průměru s feritovým jádrem, u snímače kombinovaného tato závislost zhruba odpovídá průběhu pro snímač
jednoduchý větSího průměru.
-
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poměrná
indikace

1•

D-3mm
D«15mm
kombinovaný
0J5 •

10 hloubka trhliny
[mm]
Obr. 6. Závislost velikosti indikace ne hloubce trhliny
Obr. 6 ukazuje závislost poměrné velikosti indikace
na hloubce trhliny. Linearita průběhu je jednoznačně nejlepší
u snímače kombinovaného.
Závislosti ne obr. 7 znázorňuji průběh velikosti indikace
pri posuvu snímače přes trhlinu ve směru x, kolmém k ploSe této trhliny. Nejvyěoí strmost průběhu pletl pro jednoduchý snímač s feritovým jádrem.
U snímače kombinovaného je tento průběh cca dvakrát pozvolně jfi í , ale současně cca dvakrát strměje! než u snímače jednoduchého větSlho průměru.

-
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indikace

D = 3mm
D =15mm
kombinovaný
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Obr« 7. Polohové závislost snímaču

5.

Z uvedených závislostí vyplývají některé přednosti kombinovaného snímače, zejména výskytuje-li se v daném případě potřeba ohodnotit nalezenou povrchovou trhlinu, co se týče její
hloubky. Tento typ snímaSe ovšem vyžaduje náročnějöí elektronickou část. U jednoduchých indikátorů trhlin většinou používán
není. Jistým omezením jsou i jeho větší rozměry, a tedy horSí
aplikovatelnost na členitém povrchu nebo v koutových oblastech
zkoušené součásti než u jednoduchého malého snímače s feritovým jádrem.
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KOMBINIERTE WECHSELFEbDMAQNETISIERUNG - EIN THEMA ZUM
STAND DER TBCHHIK
G. Gauss - BRD

Die zerstörungsfreie Werkstoffprüfung mittels des
Magnetpulver-Prüfverfahrene iet heutzutage bei der Auffindung
•on OberflBchenrissen aufgrund der schnellen und sicheren
Fehlererkennbarkeit, welche dieses Verfahren ermöglicht,
die am hSufigeten eingesetzte Prüfmethode.
Fortschreitende Fertigungstechniken haben zwischenzeitlich dazu geführt, dase die Gestaltung der Bauteile
komplizierter geworden ist, во daes sich die Prüftechnik
dieser Entwicklung absolut nicht verschlieasen konnte.
Wie aus physikalischen Gründen bekannt ist, können
mehrere von eines Gleichstrom erzeugten Magnetfelder aufgrund ihrer konstanten Polarität nicht miteinander kombiniert werden, ao daes gerade der Wechselstrom in Bezug auf
die Vielfalt der Kombinationemöglichkeiten eine steile
Entwicklung nahm« Die Prüftechnik ist im mitteleuropäischen
Raum, und da besonders im deutschsprachigen Raum, so weit
forgeschritten, daas auch kompliziert gestaltete Bauteile
mit bia zu 10 Wechselstrom-Magnetisierungskreisen gleichseitig aufmagnetisiert werden können, wodurch eine eindeutige Fehle rauff induag in allen Bereichen des Prüflings
in einem Arbeitsgang gewährleistet werden kann.
Da jedoch in der Prüfpraxis die meisten Prüfprobléme
mit zwei bis drei Magnetisierungskreisen optimal gelöst
werden квппеп, ist der Einsatz von angenannten "Universal-PrOfblnken" in vielen Pillen die wirtachaftlichate Lösung.
Auf dem Bild 1 ist eine PrQfbank aufgezeigt, die mit
zwei Wechselstrom-Magnetisierungskreisen auegerfiatet ist.
Um eine gleichzeitige Liags- und Querriasanzeige in einem
Arbeitegang tu ermöglichen, iet ее erforderlich, dass die
f От л\т Tehlerauf findung erzeugten Magnetfelder in ihrem
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z e i t l i c h e n Ablauf so gegeneinander v e r s e t z t s i n d , ii.-ina
Maximas der beiden Felder zu u n t e r s c h i e d ! i c h e n

Zeitpunkten

wirksam werden.
Trfigt raan die Araplitudenwerte in einem Zeigerdiagramm
£iuf, so e r g i b t s i c h ein umlaufender Vektor,

der in jeder

beliebigen P o s i t i o n ein* senkrechte J t e l l u n g

zu jc^er

möglichen F e h l e r r i c h t u n g einnimmt, womit eine
Fehleranztige

in a l l e n Bereichen ^ewShrleiHtet

optimale
ist.

bei der im Bild 1 g e z e i g t e n лп1«£е handelt, es sich im
ein R i s s p r ü f g e r e t , welohee für die Leng?.rebler!..uľf inrfung
mit einem 'Л'еепзе! strom-Uurchflutungskre ja uni für

iie

Querriasanzeige mit einem Wechaelstrriiijoch a u s g e r ü s t e t

Bild 1

_
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Wechsels tromjoohe werden in der Prüf praxis seit ca.
25 Jahre* eingesetzt umd sind aufgrund der homogenen Peld•erteilung bis zu einer bestimmten Einspanmlftnge eines der
an meisten eingesetcten MagnetisierungsTerfahren für die
Querriesauffindung. Da bedingt durch die Netsfrequemz топ
50 / 60 H E bei Wechselstrom eine e tfindige Umpolung stattfindet , nimmt jedoch die Homogenit!t einea derartigen Wechselfeldes mit sunehmender Einspannlange ab. Deshalb «erden
Je nach Prüfproblen in der Gerttetechnik offene und geschlossene Wechselstromjoche eingesetzt.
Wlhrend offene Wechselstromjoche bis su einer Einspannllnge топ ca. 900 mm gebaut werden können, ermöglichen
geschlossene Wecheeletromjoche einen Einsatz bis max.
1200 mm.
Die Entwicklung топ OerSten mit WechseletromJochen
ermöglichte auch den Einsatz einer weiteren Prüfmethode,
die speziell bei der Prüfung топ ring- oder rohrförmigen
Werkstücken angewandt werden kann.
Bei der sogenannten "Induktionadurchflutong" wird
mittels des Transformatorenprinsips eine berührungelose
Magnetisierung erreicht, so dass gerade bei empfind!iehec
Fertigteilen, wie z.B. Kugellagerringen, keinerlei Brnndstellengefahr befürchtet werden muss.
Da sich die Induktionsdurchflutung eehr gut mit einer
Hilfedurchflutung kombinieren Hast, können auf einer PrÜfbank, die mit zwei Wechseletrom-Hagnetisierungekreieen ausgerüstet ist, ringförmige Werkstücke durch zwei berührungslose MagnetisierungSTerfahren auf Fehlerstellen in allen
möglichen Riesrichtungen überprüft werden.
Das Bild 2 »eigt ein« kombinierte Hilfe-mnd Zm«ukti«nedorehflutung T O B OLeinkoioen. Da in der Prüfpraxis neben
Wechselstromjochen auch fahrbare oder Stationire•Spulensysteme eingesetzt werden, ist bei der Prüfung топ flanschartigen Teilen in Bezug auf die Auswahl des Uagnetieierungssystene eine besondere Abstimmung auf das Prüf problem rorzu- 128
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Bild 2
nehmen. Bei fahrbaren oder stationären Spulensystemen treten
die magnetischen Feldlinien senkrecht in die Stirnfleche
des Prüflings ein, wodurch gerade bei umlaufenden Rissen
mit einer verminderten Anzeige zu rechnen ist.
Beim Eineatz von Wechselstrom-Jochmagnetisierung wird
das Magnetfeld direkt an den Kontaktstellen eingeleitet und
-
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verteilt sich sehr homogen auf der gesamten PrüflingsoberlSche, so dass auch an den Flanschflfichen eine optimale
Fehleranzeige von umlaufenden Rissen gewährleistet werden
kann. Diese homogene Feldverteilung wird bei Wechselstrom
bewirkt durch den Skineffekt, der bedingt durch die Netzfrequenz auftritt. Das Magnetfeld wird dabei an die AusaenEone des Prüflings gedrflgt, so dass bei einer leichten
Schicht von 2,25 nun bei 50 Hz Netzfrequenz gerade bei
schwierigen Werkstück-Geometrien eine wesentlich gleichmassigere Magnetisierung erfolgt wie bei Gleichstrom, der
sich entsprechend dem entgegengebrachten Widerstand die
kürzeste Verbindungslinie zwischen den Jochpolen sucht.
Schon bei der Magnetisierung eines Vierkantknüppele
zeigt sich ganz deutlich, dass beim Einsatz von Gleichstrom
eine sehr starke Abschwflchung der Feldstärke von der Mitte
bis zur Knüppelkante erfolgt.
Beim Einsatz von Wechselstrom dagegen kann ein«
ziemlich konstante Feldverteilung der der gesamten Knüppeloberfläche gewährleistet werden. Die LSsung eines Prüfproblemee, bei der Vierkantknüppel im Durchlaufverfahren
auf Längsrisse geprüft werden, zeigt das Bild 3, wo ein
v-förmig ausgebildetes Wechselstromjoch zur Auffindung топ
Längsrissen von oben nach unten gegen die KnQppelobrrflfche
gefahren wird.
Die günstige Verteilung eines Wechselfeldes auf dar
Prüflingeoberfläche zeigt sich auch ganz deutlich bei der
Prüfung von Werketücken mit abgerundeten Enden, wie s.B.
Pleuelstangen.
Beim Einsatz von Gleichstrom wird durch die konstant«
Nord-Süd-Richtung des Magnetfeldes der Prüfling als Stabmagnet ausgebildet. Diese Polbildung hat zur Folge, de.es an
dem abgerundeten Prüflingeende aufgrund der Anziehungskraft
der freiwerdenden Feldlinien eine sehr starke Prüfmittelanhäufung erfolgt, die eine Riesanzeige erheblich erschwert.
Zudem werden magnetische Feldlinien eines Gleichstromjochee
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n:

n i c h t nur an den Ко, t e k t a t e l i e n euť den P r ü f l i n g überpeh-n,
scndern es werden s, c>: vie ч velřl in r- ?.nnä.-.hot in Лег Luí't
bewegen, um nach und n^c): in das bessur lei'«.-nde Medium
Eisen e i n z u f l i e s s e n . Dies h a t n a t ü r i . c h zur Folße, das9 em
k l e i n e n Auge des Plouels, -n dem bf-x
)iit(rtn Kinsfttz mit
d i e g r č a s t e Belastung a u f t r i t t , eine <cO jti^e Hiasorüfung
-
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nicht erfolgen kann, da durch die sehr difuaa Feldaufteilung
eine optimale Riasanzeige nicht gewährleistet werden kann.
Aue dieaen Erläuterungen iat klar zu erkennen, deee
es für eine optimale Prüfung von grSaster Wichtigkeit ist,
die Stromart auf das entsprechende Prüfproblem abzustimmen.
Da men heutzutage bei der Prüfung mit eehr vielen Sicherheitateilen zu tun hat, die eine gröaatmögliche Prüfeíeherheit verlangen und zudem noch in Stückzahlen anfeilen, die
eehr kleine Taktzeiten voraussetzen, iat der Einsatz einer
Vielkreiamagnetieierung aus der heutigen PrQftechnik nicht
mehr wagzudenken.
Da bekannt ist, deee eine Kombination zweier Oleichstromkreise nicht möglich iat, iat die Vielkreiamagnetieierung
auaachlieaslich dam Wechselstrom vorbehalten.
Bei verschiedenen PrOfProblemen kommt es vor, daaa die
Teile so geformt sind, daas eine Aufmagnetisierung mit zwei
Magnetisierungakreiaen nicht mehr amsreichend iat, um Fehleratellen in allen Riehtungen anzuzeigen. Gerade bei dar Prüfung von gabelförmigen Werketücken, via z.B. offene PleuelatangeR, Achaachenkal, usw., kann eine 100 %ige Prüfung nur
gewlhrleiatet warden, wann die abstehenden Arme mit Hilfe
«inte 3« Magnetieiarungakreiaee einer separaten Stromdurchflatung unterzogen «erden.
Beim Sinaatz eine» 3* Magnetiaierungakreiaee iat nicht
nur eine aeparate Durchblutung der einseinen Arme mBglich,
sondern der PrOfetrom kann auch bei unterschiedliehen Querschnitten durch eine separate PrOfstromregelung individuell
auf den Prüfling eingestellt «erden.
Das Bild 4 zeigt die optimale Prüfung eines Achsschenkels mittels 3 leehselstromkreieen. Dazu wird die linke Pinole der FrOfbank in zwei elektrisch getrennte Hilften aufgeteilt. Beide Pinolenhllften werden durch separate Pneumatiksari inder bewegt, so dass auch Langenunterechiede am gabelfSrmigen Bereiche ausgeglichen «erden kennen und eine optimale Übertragung des Hochatroaea gewlhrleiatet werden kann.

Bild 4

-
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NUMERICKÝCH METOD PRO
SNÍMAČE
Libor Keller - ČSSR

1. Úvod

i

Eletromagnetické metody nedestruktivního zkoušení meteriélů. jsou žaloleny na vzájemné interakci elektromagnetického pole
a vodivého prostředí, reprezentovaného zkoueenym materiálem.
V tomto příspěvku se zaměříme na metodu průchozího snímače, kde
zdroj pole je tvořen válcovou cívkou, uvnitř které je souose
umístěn zkouSený materiál гоtočné symetrického tvaru.

i
}
5
;
\
j

2. jgatematický model
model úlohy де seBtaven ze těchto předpokladů til: úloha je rotačně symetrické, posuvné proudy jsou zanedbatelné, vodivost materiálu je konstantní, hystereze feromagnetického TiiDteriálu není uva&ovéne, je
t« závislostí BťH).
Pokud se v^íeclmy veličiny pole aSaí harmonioky а бьаеа ь
porineabilita je fiasovř nozáťislá (ale je závislá mi amplitudě
indukce,), platí

kde $ ъ t představuji komplexní amplitudy. V případě obecného
časového průběhu veličin pole platí

kde A - v obou rovnicích představuje složku magnetického vektorového potenciálu odpovídající souřadnici Л
fl- - permeabillta
J - proudové hustote zdroje pole

-

134 -

é - vodivost
r,z - válcové
Výhodou použití ^gnetického vektorového potenciálu je
jednodušší popis pole
možnost smdného vyjádření hledaných
veličin pole i obvodov,, г veličin zdroje.
Numerické řešení
Při řešení rovnice / 1 / e /2/ metodou konečných prvku je
zvolené oblast JL , пи které je řečení prováděno, rozdělenb
na trojúhelníkové prvky prvního řádu. J&ko neznámé vystupují
hodnoty magnetického vektorového potenciálu v uzlových bodech
oblasti. Ne hranici oblasti £-0- jsou Zbdény okrajové podmínky.
>7třed cívky a válcového feromagnetického materiálu je umístčn
\ počátku souřadnic, jejich ose je totožné se souřadnicí z.
Triangulace oblasti řešení je provedena pomocí upraveného
programu z C2J , jehož výstupem jsou globální parametry s í t ě a
souřadnice uzlů a grafické znázornění provedeného rozdělení
oblasti» Příklad zvolené triangulace je na obr. 1.
Při řešení eliptické úlohy ( l ) se využívá extremélního
principu, nebol pro tento případ je známý tvar energetického
funkcionélu variačního integrálu. Variační řešeni provedené
modifikovanou Ritzovo^ metodou vede ne soustevu algebraických
rovnic pro neznámé коь. lexní amplitudy vektorového potenciálu
v uzlech oblasti.
Protože pro parabolické parciální diferenciální rovnice
/2/ není tvar energetického funkcionélu známý, je nutné použit
reziduálni princip řešeni. Využívá se Gelerkinovy metody, přičemž separujeme prostorovou závislost od časové výpočtem v pevných časových bodech na intervalu řeoení. Dostaneme tek soustavu obyčejných diferenciálních rovnic 1. řádu. Následnou aplikac i Gelerkinovy metody pro Časovou závislost dostaneme soustavu
algebraických rovnic pro vektorové potenciály v jednom časovém
bodě, přičemž výpočet vychází ге známé počáteční podmínky.
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fl-0

Д.0
Obr. 1, Válcová с 1 vice s jádrem - triangulace
Zohlednění proměnné permeability, vyplývající z nelineární závislosti Ъ(Е), je možné jak u přímého, tak i u iterativního ŕeiení soustav rovnic* V prvním případě se opakuje řešení
pro korigovanou hodnotu permeability, pokud směna hledaného
rozložení vektorového potenciálu neklesne pod stanovenou hodnotu. Při iterativním řeiení se muže oprava permeability provádět během iteraCnlho procesu po pevně určeném počtu iterací
• opět ae kontroluje směna rosložení vektorového potenciálu.
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Pro určení permeability vycházíme z naměřené závislosti
B(Hj, kterou proložíme vhodnou exponenciální funkcí.
Vypočet hledaných veličin
Ze známého rozložení vektorového potenciálu určíme eložky magnetické indukce z definičního vztahu / 1 / .
Rozloženi vířivých proudu určíme ze vztahu

kde i - uzly ve vodivém prostředí
Impedanci válcové cívky určíme výpočtem vztahu

kde I - proud zdroje
Дк- plocha k-tého trojúhelníka
r k - vzdálenost jeho těžiště od osy
/it- počet prvků průřezu cívky

Uvedené analysa elektromagnetického pole podporuj« návrh
kontrolních zařízení jednak pro nedestruktivní kontrolu vstupního materiálu, což je případ krátké průchozí cívky
s dlouhým tyčovým jádrem, jednak pro kontrolu tepelného spracovaní ložiskových součásti, co* je případ průchod cívky в tyčovým nebo trubkovým jádrem nekonatantního průřesu, délky
srovnatelné s délkou cívky« Výpočet impedance snímacích cívek
hraje důležitou roli při studiu rospotnatelnosti strukturních
a chemických změn zkoušených materiálů se směn impedance snímací cívky.
literatura:
[lj Keller, L.: Elektromagnetické pole ve •odívám prostředí
válcového tvaru. Studie numerické analysy. Brno, FE VUT ZVL VÚVL 1985. Práce к odborné kandidátské skoule«.
[2j Segerlind, L.J.: Applied Finite Element Analysis. Я«« York,
Wiley 1976.
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6 . SERGE
ULTRAZVUKOVÉ METOD!

КОНТРОЛЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ
Д . Н. Цветков, П* 3 . Костадинов, М. Б. Деяев,
В. И. Димчев -

требования в качеству поверхности холодностальной жести требует применения нераврушающих
методов контроля в проивводственом потоке и объединение их
с системами автоматического сортирования. Вихретоковые методы являются самыми подходящими в данном случае благодаря
бесконтактности контроля, многопараметровости выходного
сигнала, высокой чувствительности и достоверности
информации, воемохяости полной автоматиеации
процессе и т. д . [ l j .
На основе теоретических и экспериментальных исследована! ( [ з ] , [ з ] ) бил равработан и внедрен в технологической
ливни для проивводства холоднокатанных стальных листов
вихретоковый дефектоскоп "Внхротест" для непрерывного
поверхностных дефектов. На рис. 1 покавана обблоковая схема атого прибора.
Блок 1 представляет одноплатковая микропроцессорная
«данная на бави болгарской фамилие СМ 600,
которая управляет програино основные блока дефектоскопа.
Блоком 2 является матрица выхретоковых преобраеователей. Они
имеют специфическую конструкцию и расположение, а также
свяванн друг с другом таким обравом, что обеспечивается высокая входная помехоустойчивость и селективность. Число
включеных преобравователей и последовательность включения
их выходов управляется програмным путем. Генератор 3 имеет
регулируемые частота и клир-фактор. В блоке усиления и
компенсации 4 , на основе оригинального схемного решения
получено трехкратное увеличение соотношения "сигнал-пум".
Блок 5 содержит програмно управляемые частотные филвфн не-
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гармоник. Аналиа их количественого
цля идентификации отдельных типов дефектов.
Блок 6 представляет селективный усилитель, блок 7 детектор, а блок d - многоканальный
Выходы блока 3 связаны с блоком индикации 9
и с селекторным блоком 10. Програмным путем
уровни блоков 7 и 10. Последний блок 11 связан с
сортирования, счетчиком дефектов и многоеветлинной индикации,
и прилежный софтуер дефектоскопа выполнен на
языке "Ассемблер". Отдельные программ могут быть стартированы избирательно, в зависимости от конкретных требований
Ниже даны некоторые технические данные дефектоскопа:
p

- минимальная площадь открываемых дефектов - 1 мм
глубина подповерхностных дефектов - 0,2 мм
скорость движения объекта - 6 м/сек
- габариты - 510/ 470/ 270 мм
- масса - 11,2 кг ( б е з преобразователей)
На дефектоскопе получено авторское свидетельство [ 4 ] .
Весной 1WÖ5 г. он был включен в технологической линии
на прокатном заводе. Годовой период нормальной
прибора является атестатом его высокой надежности*
дефектоскопа в локальной АСУТП, в которой при
других методов (рентгеновский и оптический)
полная атестация качества холоднокатанной

[ l ] Денев, М. Б. - Цветков, Д. Н. - Костадинов, П. 3 . Димчев, В. И.: Электромагнитный дефектоскоп для непре
рывного контроля холоднокатанной стальной полосы,
стран СЭВ по контролю и управлению
1У35.
-
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Kostedinov, P. Z. - Tzvetkov, D. N. - Denev, M. В.:
Probe coil eddy current testing of mooving flat objects.
Xl-th Y/CNDT, Las Vegas 1985.
[3J Tzvetkov, D. N. - Kostadinov, P. 2. - Denev, M. B. Dimchev, V. I.: Eddy current control of thin steel
sheet. 3-ra ECNDT, Florence,1984.
[4] Денев, M. Б. и др.: Дефектоскоп. Авт. овид. № 71376/
18.03. 1986 г.

РЕЗУЛЬТАТОВ

техники

КОНТРОЛЯ

Д. Н. Цветков - Болгария

К современным вихретоховнм устройствам нераарувшющего
вляются сериозные требования: повышенные надежность и достоверность получаемой информации при сложных
условиях контроля; многопараметровость выходного
при ограииченом времени намерения; автоматизация
настройки, самодиагностика, намерение и обработка полеаных
сигналов и т . п. Достижение этой цели воаможно только
с использованием модерной электронной вычислительной техники, на основе которой создают комплексные ивмерительние
системы, которые содержат встроенный вычислительный блок
или объединяют вихретоковнй прибор с микро- или миии-ЭБМ.
В последнем времени намечается тенденция создавать иемерительные системы с универсальной модульной структурой,
а усилия разработчиков перенести к програмному
измерительного комплекса*
В [ l ] к [ г ] предложен новый метод определения
ходящего вычислительного алгоритме, <• помощью которого
улучшаются метрологические параметры иамерительного
В [ 3 ] этот метод адаптирован к проблемам вихретокового
контроля* В докладе делается дальнейшее раавитие идеи,
обсуждаемое в [ з ] .
Как известно, выходной сигнал иамерительного
можно, в самом общем случае, ааписать следующим образом

( M -[3]):

U= L(Q)+\
где U

d)

и Q - векторы намеряемых Щ и искомых fj
величий
£ - случайный вектор, отражающий тотальные ошибки

š

Этот сигнал можно подвергнуть дальнейшей
обработке (см. [ i ] - [ з ] )

P

овначает линейный оператор, отражающий алгоритм
ipouecca.
(2) можно записать следующим обравон:

V - P (и)

В • PL

Вектор V можно рассматривать как сигнал на выходе
"нового" измерительного прибора, на вход которого
сигнал Q н у которого V • P(t-) - выходной шум
"измерительной" процедуры). £сли можно найти такой оператор
P , на основе которого сигнал У оказывается менее "деформированным" чем сигнал U начального прибора, то "новый"
измерительный прибор (объединяющий начальный прибор и ЦЭБН,
с помощью которой выполняется дополнительная математическая
сигнала) будет иметь лучшие метрологические параu Как показано в [ l ] и [ г ] , для того» чтобы ограничить
уровень шума V , обычно ставится задача: найти оператор P ,
такой, что "новый" прибор ( с алгоритмом В = PL ) был бы
достаточно близким к качественному прибору ( с алгоритмом
В= PL
) , но уровень шума V* - P(%) был ограничен.
В этом случае можно

Здесь / PL~&\

представляет так называемый "ложный сигнал"•

-
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При этих условиях - тавится задача: определить такой
P , при KL тором будет минимизирован "ложный
а щук у' - P (£)
будет ограничен. Если операторы
В
n P линейные, математическая форма

(5)

Эту аадачу можно обобщить, если вместо фиксированного
прибора 3 рассматривается клае приборов t

качественными параметрами (см. [ l j - [з])»
В тех случаях, когда шум Z выходного ci
большой и "вагл^шает" полезный сигнал LfQ)
, можно рассмотреть задачу об определении такого алгоритма P , с помощью которого будет уменьшен уровень шума к =
Р(^)арк
сохранении метрологических показателей начального прибора*
эта задача имеет

z и £(Ĺ)
- векторы метрологических параметров
и начального прибора.
Можно рассматривать также и применение этого
к случайным ивмерительным процедурам (см. напр, f 2 ] ) .
операторы L л В нелинейные, сначала ^oi
соответствующие линеаризованные операторы i и ß ,
с помощью которых решается поставленая задача, а ватем полученные результаты оптимизируются (см. напр, f l j , [z] и
д р . ) . Границы вовможности улучшения метрологических параметров измерительных приборов определяются уровнем
го шума
исследования применимости этого метода был соадан
лабораторный макет вихретокового прибора, структурная схема
которого покавана на рис. 1. Здесь означены: генератор перестраиваемой частоты - 1, блок ВТП - 2, блок
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Рис. 1
- 3 , БПОЗ - блок первичной обработки сигнала d
усилитель - 6, блоки <t и 5, которые формируют сигналы,
соответствующие реальной и имагинарной части сигнала ВТП,
комутатор - 7 ) , АЦП - 8 и ЦЭБМ - ä ( в случае был
ван персональный компютер "Правец - 8 2 " ; .
С помощью ЭФОГО макета была исследована
улучшения метрологических параметров вихретоковых толщиномеров для намерения толщины проводящих слоев на ферромагнитном
основании« Рассматривалась аадача снизить влияние магнитных
свойств основания с одновременным повышением чувствительности
к покрытии и основании и с ограничением влияния еееора. Лянеариеованная модель процесса ваписывается как ( 1 ) . При
двух частот вовбуждающего тока и
и имагин рной части выходного напряжения
BTU, у векторов У к Q соответствено были ч
и 3 элемента, а матрица /
имела равыерность 4 x 3 . Элементами матрицы L были чувствительности к
параметрам, которые определялись на основании
выходного напряжения или экспериментально. Вариации еевора
и толщины слоев поделпровались при помощью набора иеоляционных,
и стальных пластин. Для оценки влияния магнитных
основания сначала делалась настройка прибора на
пластине, а потом намерения проводились на
- U8 -

с другими свойствами. Самый благоприятный алгоритм
снижение влияния вааора и основания с около 30 % при одновременном повышении чувствительности к толщинам
слоев около 20 %. Сделана была попытка рассмотреть
комплекс (прибор и ЦЭБЫ с алгоритмом P ) как "i
прибор и поставить задачу о минимизации п*ума V ~ P (f )
при сохранении качественных параметров комплекса ( т . е. эа( 6 ) ) . допольнительный алгоритм Р' позволил сниеить
магнитных свойств основания почти в два рааа. Эти
потвердили применимость метода к задачам вихретокового контроля.
Литература
Pil Пытьев, и. П.: Математический сборник, 1*83, т. 120,
N° 2 .
[2J Пытьев, h. П. и д р . : Прибор + ЭЬМ. Москва, Знание 1983.
[ з ] Tzvetkov, D. N,: New method for enhancement of the
metrological Indices of the eddy currant nondestructive
t i e t ing apparatures. 11-th /i/CNDT, Lee Vegas 1985.
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6 . SEKCE

ULTRAZVUKOVÉ METODY

AUTOMATIZOVANÍ DEFEKTOSKOPICKÝ ULTRAZVUKOVÍ SOUBOR
Jindřich Jirk, Jindřich Passer, Michael Smrčka - ČSSR

1. Úvod
. M mechanizované kontrole svarových spojů s použitím více sond де výhodné aplikace mikroelektroniky se zřetelem
na zpracování velkého množství dat. Požadavek na ultrazvukovou
kontrolu svarových spojů velkých tlakových nádob do průměru
pláště 3 000 mm se proto řefiil se zahrnutím automatizovaného
vyhodnocování výsledků zkoušky pomocí počítače. Použití speciálního komerčního zařízení z dovozu bylo nereálné vzhledem
к ceně а к nedostatku deviz, proto byl navržen a realizován
kontrolní soubor vlastní koncepce.
2. Soubor ADUS
Koncepce kontrolního zařízení vychází ze dvou požadavků:
- integrace počítače ve funkci řízení zkoušky i zpracování dat
- univerzálnost pro různé aplikace
Konkrétně byla tato koncepce rozpracována pro kontrolu
podélných a obvodových svarů pléětů tlakových nádob v rozsahu
tlouětěk 4 eŽ 40 mm a průměrů 500 až 3 000 mm. Návrh automatizovaného ultrazvukového defektoakopického souboru fADUS) se
řeSll ve Styřech samostatných částích:
1. Polohovací zařízení pro vzájemný pohyb sv&ru a ultrazvukových sond
2. Blok zkušebních e kontrolních ultrazvukových sond s držákem
pro jejich ustavení v pracovní poloze
3. Elektronické bloky pro generaci a zpracování ultrazvukového
signálu
4* Speciální program pro řízení a vyhodnocení ultrazvukové
zkouSky pomoci vhodného počítače
2.1. Ultrazvukové sondy
Pro blok sond se zvolila konfigurace Šesti zkušebních
sond ve vejířovitém uspořádáni ( t ř i z každé strany svaru) do- 153 -

plněných čtyřmi kontrolními sondami pro sledování akustické
vazby. Na obr. 1 je uvedeno schématicky rozmístění sond a jejich pracovní režimy.
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Obr. 1. Konfigurace a pracovní režim ultrazvukových sond
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Volbb parametrů ultrazvukových sond je určena geometrií
zkoušky (křivost zkušební plochy), požadavkem široké směrové
ch&rbkteristiky ultrazvukového pole pro indikaci šikmo orientovaných plošných vad a požadavkem dostatečné c i t l i v o s t i pro
zjištování malých vad. Ultrazvukové pole odražené od VBdy lze
popsat akustickým tlakem, který je funkcí parametru /'- a.
(frekvence x š í r k e pravoúhlého měniče) a úhlu 9 mezi osou ultrazvukového svazku a normálou plošné vady. Podle údaji práce
[ l j a vlastního měření se sondami 2,5 MHz e 4 MHz se stanovil
pokles akustického tlaku л P v z á v i s l o s t i na o r i e n t a c i plošného reflektoru. Výsledek je uveden na obr. 2 pro obor parametru
f, d 10 eä 80 fMHz.mmJ, což zahrnuje všechny prakticky použit e l n é úhlové sondy. Parametr f'ď určuje současně c i t l i v o s t
ultrazvukové sondy při indikaci malých vad. Z podílu ultrazvukové energie dopadající na malou vadu к celkové vyzářené energ i i sondy Uv/ VT l z e vypočíst r e l a t i v n í akustický tlak v dB,
vztažený na maximální hodnotu Ицо) . Příslušný diagram je
na obr. 3« Dle 6 ramy na obr. 2 a 3 umožňují při konkrétním zadání svařenee z v o l i t vhodné parametry ultrazvukových měničů a
konfiguraci sond.
2 . 2 . Měřicí ultrazvukový systém
Soubor ADUS pracuje na dvou oddělených pracovištích. Podle blokového schématu na obr. 4 je u polohovacího zařízení
s tlakovou nádobou umístěna na pracovní plošině kazeta 2 ultrazvukového systému, ke které je připojen blok ultrazvukových
sond a pomocný osciloskop pro cejchováni ultrazvukové č á s t i
před v l a s t n í zkouškou. Kazeta 2 je dálkově propojena s kazetou
1, umístěnou u minipočítače APT 4700. Kazeta 1 je připojena
к řídicímu minipočítači přes t r o j i c i interfaceových desek. Obě
kazety ultrazvukového systému jsou napájeny ze samostatného
stabilizovaného zdroje. Obsluhy* obou precovišt jsou spojeny
hlasitým telefonem.
Obvodové řefiení ultrazvukového systému je realizováno
pro přímé programové řízení minipočítačem. Kazeta 2 je tvořena
obvody osmi v y s í l a č ů ultrazvukových impulsů a osmi předzesilo- 155 -
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Obr. 3» Relativní c i t l i v o s t ne mele vady
s nastavitelným zesílením až o 40 dB. Déle jsou zde umístěny kontrolní displeje souřadnice, velikosti a hloubky vadové
indikace. Kazeta 1 obsahuje logaritmický zesilovač s dynamikou
až 100 dB, detektor Špiček ultrazvukového signálu a obvody digitalizace velikosti a hloubky vybraného vadového echa. Déle
jsou zde obvody к zamezení ruěení při délkovém přenosu některých signálu a ke zpracování signálů dvou čidel polohy pro odměřování souřadnice. Kazeta obsahuje také kontrolní displeje
souřadnice, velikosti a hloubky vadových indikací.
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Obr. 4* Blokové schéma ADUS
Při tvorbě programového vybaveni pro précl se souborem
ADUS se vycházelo z využiti maximálního komfortu operačního
systému DOS-IV, používaného u minlpočítefie ADT 4700. Uživatelsoúbor programů sestává z testovacích programů, které ověs t á l o s t parametrů jednotlivých kanálů a bloků, cejchova- 158 -

cích programů umožňujících seřízení a cejchování ultrazvukových
sond při změně jejich konfigurace, měřicích programů, které řídí soubor ADUS, sběr a redukci dat a vyhodnocovací programy,
které zpracovávají změřené data a umožňují jejich výpis a zobrazení.
S funkcí ultrazvukového systému je nejtěsněji spojen měřici program který oživuje celé zařízení a pracuje v reálném
řase. S ohledem na rychlost je psán v assembleru. Tento program je univerzální a jeho chod je řízen blokem vstupních dat.
data jsou zapsána do výstupního bloku dat.
Měření probíhá ve zkušebních taktech, daných různým propojením sond; počet taktů lze volit až do 128. Během jednoho
zkušebního taktu je nutné programovat všechny funkce ultrazvukového systému, řídit jeho časování, zpracovávat souřadnici a
zobrazovat ji i & displeji в převzít naměřené údaje o hloubce a
velikosti indikace. Kromě zkušebních se provádí v kontrolních
taktech měření akustické vazby, podle které se korigují neměřené data, popřípadě se automaticky přeruší
Automatizovaná vícesondové ultrazvukové zkouška produkuje
velké množství dat, a proto je nutné zabezpečit programově jejich redukci. Součástí programu je také filtrace rušení.
3. Ověřovací zkoušky
Funkce souboru ADUS se ověřovaly ne maketě pláště o průměru 800 mm a tlouštce 14 mm, kde byla vytvořené řada umělých vad
ve formě vývrtů a záseku různé velikosti. Ultrazvukový systém
neprogramoval 6 úhlových sond f 60 a 70°) do osmi taktů, které
tvořily jeden měřicí cyklus délky 10 milisekund. Pracovní takty
zahrnovaly pět zkušebních taktu (M) a tři pro kontrolu akustické vazby (C^. Výsledek zkoušky byl průběžně zaznamenáván tiskárnou počítače ve formě protokolu s údaji o sondě a o její poloze, číslu a funkci taktu, souřadnici a výšce echa v arbitrárni stupnici s maximem 128 (při měření fe funkci С se indikovalo obróoeně při poklesu pod zvolený préhj. Příklad zkušebního
protokolu je na obr. 5.
- 159 -

,
%
|
•
{

I G ( D P R A H A OBOROVÝ POOMtK
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ČKD PRAHA
KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY
SCNDA
OBLAST
FUNKCE
ZESÍLENÍ d3
TAKT
SOUŘADNICE mm
170
172
174
176
178
180
182
184
186
188
190
192
194
196
198
200
202
204
206
208
210
212
214
216
218
220
222
224
226
228
230
232
234
236
238
240
242
244
246
248
250
252

STB. 3

60- L60 L60 P60 70- L7C P70 7060
70
70
K
K
K
K
K
K
K
K
C
M
M
M
C
M
M
C
16 40 50 50 20 50
50 50
1
2
3
4
5
6
7
6

22
19

16
16

16

100
96
10
10

16
22

19
22
20

110
80

20
23

19
21
19

Obr. 5. ZkuSebni protokol

9
76
64
84

20
18
9

88
96
11

16

14

64
64
64

4. Závěr
Navržený a realizovaný kontrolní soubor představuje integrované seřízení pro ultrazvukovou defektoskopii s aplikaci
mikroelektroniky při nastavování parametru vícesondové zkoušky,
při ovládání pracovních taktů bloku sond a při zpracovaní vSech
dat včetně souřadnice indikací. Tyto funkce provádí programovásystém podle původní koncepce ve ?pojení s minipočítačem
ADT 4700, pro který byl vytvořen speelélní software.
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KONCEPCE ELEKTRONICKÉ ČÁSTI DEFEKTOSKOPICKČHO ULTRAZVUKOVÉHO
ZAŘÍZENÍ ADAMS
S t a n i s l a v Švachouček - ÖSSR

Rostoucí nároky na k v a l i t u výrobku E>1 s t á l e v í c e
zvySování úrovně k o n t r o l y k v a l i t y přímo ve výrobe. Z tohoto poSadevku vyplývá n u t n o s t zvyšování r y c h l o s t i z k o u š e n í podle
potřub výrobních l i n e k , přičemž koncepce z a ř í z e n í by měla dovol o v a t rychlou p ř e s t a v b u systému p ř i změně s o r t i m e n t u .
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Uvedeným požadavkům lze vyhovět pomocí složitých jednoúčelových speciálních zeřlzeni. Zkušenosti zahraničních firem v&ak
ukazují, že vhodnějším řešením je využití řídicího počítače
v modulárním programovatelném systému. Principiálně správným
je začlenění počítače přímo do zařízení, tedy zapojení in-line.
Toto řešení ovšem znamená, že v soustavě počítač-ultrazvuková
elektronika je pomalejší z obou bloků omezujícím členem, který
určuje rychlost zkoušení. Proto byl navržen sb^rnicově orientovaný systém, který umožňuje využiti počítače on-line nebo
in-line podle potřeby.
Analogo-digitální defektoskopický automatický měřicí systém ("Adams) představuje ve své první verzi elektronické vybavení zkušebního zařízení pro zjišíovéní příčných a podélných
vad a zdvojenin v ocelových trubkách a pro měření tlouštky stěny trubek. Základním požadavkem pro návrh systému byla možnost
začlenění do výrobní linky, z čehož vyplývá nutnost zkušebních
rychlostí cca 1 m/s a možnost přestavby systému při změně sortimentu. Systém je proto navržen jako vícekanélový stavebnicový soubor s datovou komunikací po jednoduché speciální sběrnici řízené počítačem. Pro výpis výsledků měření jednotlivých kusů je к řídícímu počítači připojen pomocný počítač nebo inteligentní terminál, který provádí záznam v době, kdy vlastní měřicí systém proměřuje další výrobek.
Základní navrhované sestava systému ADAMS se tedy skládá
z řídicího počítače PÍ, pomocného počítače P2, tiskárny a speciálních bloků elektroniky řízených po sběrnici počítačem PÍ.
Vzhledem к požadavkům ne rychlost zkoušení probíhá součinnost počítače PI s nevěznými bloky trojím způsobem. V první fázi se do počítače PÍ nahraje z kazety odladěný program zkoušení
výrobků a hodnocení závažnosti vad. Program také obsahuje údaje o povolených tolerancích tlouštky stěny trubky a pomocné
texty, které usnadní operátorovi kontrolu nastavení zařízení
před začátkem měření. V závěru této fáze provede počítač PÍ
postupnou adresaci návazných bloků a nastavení jejich datových
vstupů před začátkem měření. Součástí nastavení může být
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pro zvýšení spolehlivosti provozu zařízení i kontrole správnosti nastavených parametrů. V první fézi tedy precuje poCítač PÍ
vzhledem к návazným blokům elektroniky systémem in-line.
Druhé fáze představuje vlastní měření. Jednotlivé bloky
pracují samostatně a počítač PÍ je v pravidelných intervalech
adresuje a Ote stavy na jejich datových výstupech. Tím je možné dosáhnout podstatně vyšSich rychlostí zkoušeni než při přímém řízení pofiítačem, což současně dovoluje využít pro zvýšení
spolehlivosti zkoušení в odolnosti proti vnějšímu ruSení statistického předzpracováni indikací v rámci useku daných сазоvými intervaly mezi opakovaným čtením dat z bloků. Zjištěné data využívá počítač PÍ podle závažnosti stanovené programem
ke spouštění jiných programů nebo je ukládá pro pozdější vyhodnocení. Nevýznamné data se neukládají. Počítač PÍ v této fázi pracuje on-line, protože jeho přímé začlenění do procesu měření není vzhledesn к rychlosti zkoušení možné.
Třetí fáze se netýká vlastního zkoušení. Následuje vždy
po ukončeném prozkoušení celého výrobku (trubky). Počítač PÍ
v této fézi uvede sběrnici do klidového stavu a data zjištěná
při měření přede sériovým kanálem do počítače P2. Po skončení
třetí fáze zahájí počítač PÍ měření dalšího kusu, zatímco počítač P2 řídí výpis dat ve formě zkušebního protokolu
Návrh zařízení předpokládá vyhledávání příčných a podélných vad v trubkách pomocí dvojic složených víceměničových sond
pracujících v osmi taktech vždy po dvou současně. Spolu ?e
zjiš{ováním příčných a podélných vad probíhá měření tloušíky
stěny trubky dvěma speciálními sondami, které se současně využívají к indikaci zdvojenin. Řídící počítač PÍ řídí chod měřeni a v případě odchylek od zadaných parametrů přiřazuje «jištěné vede přísluSnou hodnotu X-ové souřadnice měřené ve směru
osového posuvu zkoušené trubky odvalovéním měrného kola.
Po zhodnocení závažnosti zjištěných vad může počítač PÍ provádět značení v miete zjištěné vedy a po prozkoušení celého kusu
přenáší výsledky měření do pomocného počítače P2.
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Počítač P2 uklóäé informaci o výsledku ultrazvukového měřeni a vypisuje protokol o provedené zkoušce. Pro apolupréci
s defektoskopickým zařízením v jiné části výrobní linky lze
sestavu ADAMS rozšířit. V rozšířené sestavě ADAMS eahrnuje počítač P2 do záznamu o zkoušce i číselný parametr vyjadřující
stupeň kvality zjištěný ne předcházejícím zkušebním pracovišti
pracujícím jinými fyzikálními metodami. Na základe celkového
zhodnocení z obou zkušebních míst provádí počítač P2 zatřídění
zkoušeného kusu do zvolené kvalitativní třídy a vydává povel
к uložení kusu do některého ze zásobníku«
Sestava ADAMS představuje elektronickou část modulového
sběrnicově orientovaného ultrazvukového impulsního zkušebního
systému, který odpovídá současným vývojovým trendom nedestruktivní defektoskopie při respektování požadavku na výkon zařízení a na přednostní využití tuzemské součástkové základny.
Literatura;
[lj ŠvachouČek, S.: Návrh koncepce elektronické části defektoskopickáho ultrazvukového seřízeni na zkoušení trubek
ADAMS. Tech. záznam SVÓSS. Praha, 1985.
[2] Firemní literatura TESLA.
[3] Firemní literatura Krautkramer
[4] Obraz, J.: Ultrazvuk v měřici technice. Praha, SNTL 1964.
[5] Švachouček, S.: PV 5494/85 - Zapojení pro statistické odrušení ultrazvukových indikací.
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C0M50N - EIN NEUER WEG ZUR FEHLERDIAGKOSE MIT ULTRASCHALL
C. Ganglbouer, J. Ausserwöger, F. Wallner - Österreich
L. Niklas, R. Frielinghaue - BRD
J.L. Rose - USA

1. Einleitung
Ziel bei der Entwicklung des CCMSON Fehlerdiagnoseaystems war es, eine, in Objektivität und Aussagekraft verbesserte, qualitative Interpretation von UltraschallprUfergebnissen, zu erreichen.
Unter COMSON ist ein CCMputer Aided UltraSONic - System
zu verstehen, das ausgehend von einem Verfahren zur Einzelfehlerdiagnose mit Ultraschall, dem sogenannten "BASIC-SYSTEM",
durch verschiedenste Hard- u. Softwareoptionen modular zu
einem, an den jeweiligen Einaatzzweck enge passten computerunterstQtzten UT-Prüf- u. Auswertesystem ausgebaut werden
kann.
Ein erster Prototyp des BASIC-SYSTEMS für ebene X- u.
Tulpen-Stumpfschweissnahte in ferritischen Merkstoffen mit
einer Wanddicke von 2C - 8C nun wurde in Zusammenarbeit
zwischen den Firmen VOEST-ALPINE Linz und KRAUTKRÄMER Köln
fertiggestellt und anleselieh der 11. WCNDT in Las Vegas
der Fachwelt präsentiert. Nach dem dort gezeigten Stand der
Technik, stellt es das bisher einzige portable und damit
betrieblich einsetzbare Ultraschalldiegnosesystem dar.
Der Einsetzbereich der Grundversion (BASIC-SYSTEM) ist
auf Grenzfalle bei der Beurteilung der Qualität bzw. Gebrauche
eignung von SchweisenMhten und in weitere Folge euch anderen
Produkten ausgerichtet.
Das Verfahrenskonzept der COMSON Diagnosetechnik sieht
darUberhinaue vor, dase sie auch im Zuge der Produktioneprüfung mit automatisierten PrUfanlagen eingesetzt werden kann.
Vor der eigentlichen Beschreibung des COMSON Verfahrene
bzw. Systeme soll der Begriff "FEHLERDIAONCSE", wie er in
den folgenden Ausführungen verwendet wird, definiert werden.
- 165 -

2. Begriff "Fehlerdiagnose"
Unter Pehleräiagnose ist die objektive Erfassung,
Aufbereitung, Gewichtung und systematische Verknüpfung von
mehreren verfahrenstechnischen Anzeigemerkmalen, sowie produktspezifischen Fehlerparametern zu einem Ergebnis, im
konkreten einer Aussage über ART bzw. TYP von Werkstoff- u.
Herstellfehlern in verschiedenen Produktformen und Werksteffen, zu verstehen.
Der Begriff ist gleichbedeutend mit den Begriffen
Fehlerklassifikation, sowie Flaw-Classification oder Flaw-Discrimination im Englischen, zu sehen.

3. COMSCN Verfahrenskonzept
Das Diagnoseverfahren selbst ist durch eine systematische Verknüpfung von akustisch-geometrischen Anzeigenmerkmelen bzw. technologischer Fehlerparameter gekennzeichnet.
Grundsätzlich wurde bei der Verknüpfung der Parameter
im Rahmen eines sog. Expertensystems davon ausgegangen, die
Eingrenzung einzelner Fehlerklsssen bzw. Entscheidung über
den Fehlertyp nicht von einzelnen Merkmalen, sondern vielmehr von gleichgerichteten Merkmeistendenzen bzw. bestimmten
Merkmalskonstellationen abhängig zu machen. Durch diese
Systematik kann ein Röchstmess an Aussagesicherheit erreicht
werden.
Das Entscheidungsverfahren zur Erstellung der Diagnose
ist zweistufig aufgebeut; das heisst, es ist möglich, vorzuwählen cb der Diagnostikvergang nur bis zur Unterscheidung
von planaren und voluminösen Fehlern ablaufen soll, oder aber
eine weitere Differenzierung zwischen spezifischen Fehlertypen innerhalb einer dieser Klassen angestrebt wird.
Zur Differenzierung der Fehlerklassen bzw. -typen wird
ein direkter Dialog zwischen Prüfer und Rechner in der Form
geführt, dass jeweils aufgrund der Eingabe (Antwort) des
Prüfers eine bestimmte weitere Frage fclgt und damit die
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Anzahl der möglichen Fehlerklassen bzw. -typen nach dem
Ausscheidungeprinzip ("Trrutle Shooting") immer weiter
eingrenzt.
Während der Diagncseprozess in der ersten Stufe weitgehend produktunabhSngig ist, kann bzw. muss die Systematik
des Dialoges in der zweiten Stufe an die spezifischen Bedingungen (zB. anderer Fehlerkatalog) der einzelnen Produkte
bzw. gleichartiger Produktgruppen angepasst werden.
Im folgenden soll nun der grundsätzliche Aufbau und
das Funktionsprinzip der CCMSCN Disgnosetechnik näher
erläutert werden.

4. COMSCN Fehlerdiagnose (Basic-System) (Bild 1)
Der detaillierten Verfahrensbeschreibung ist noch
voranzustellen, dass bei der CGMSON Diagnosetechnik für
jede einzelne ausgewählte Querschnittsebene, senkrecht zur
Längsachse eines spezifischen Einzelfehlers, jeweils eine
eigene Diagnose erstellt wird. Das Verfahren gliedert sich
vom Ablauf her in 2 Hauptteile; die Fehlerdatenerfassung
und die Fehlerdiagnose einschliesslich Dokumentation.
4.1. Datenerfassung
Mehrfachanschallung u. graphische Darstellung (Bild 2)
Ausgehend von einer selektiven Mehrfachanschallung in
einer oder auch mehreren, vom Prüfer (LIII) oder Sachverständigen ausgewählten Querschnittsebenen eines Fehlers und der
massstabsgetreuen Darstellung einzelner ausgeprägter Reflexionspunkte in einer Bildschirmgraphik des jeweiligen Bauteilquerschnittsverlaufes (zB. Nahtgeometrie) erfolgt die Berechnung
der Vorzugsorientierung eines Fehlers.
Berechnung der Fehlervorzugsorientierung
In einem speziellen Rechenverfahren wird das Feld der
Reflexionspunkte mit einer Ellipse (Kurve zweiter Ordnung)
umschrieben und deren kennzeichnende Parameter, wie Lage
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(Mittelpunkt) im Querschnitt, Winkellage (Neigung) der
Hauptachse scwie AchsenverhSltnis ("Crientierungstendenz")
vorläufig berechnet (Bild 2 ) .
Fehlerdickenmessung ("Gsgencheck")
Aufgrund der ermittelten Vorzugsorientierung eines
Fehlers werden vom Rechenprogramm 2 weitere Einschallpositicnen ("Gegencheck"), weitestgehend senkrecht zur Hauptachse
der Ellipse berechnet, wobei der Fehler einmal in direkter
und einmal in indirekter Anschauung (mit Umlenkung) erfasst
wird (Bild 2 ) .
Aus beiden Einschallpositionen wird nun die Differenz
der Schallaufwege gebildet und als Parameter "Wegdifferenz"
("Laufzeitdifferenz") am Bildschirmterminal ausgegeben.
Nach Fertigstellung dieses letzten Schrittes innerhalb
der Datenerfassung werden a l l e "Scans" in einer Rohdatei
abgespeichert und können im nächsten Schritt, dem e i g e n t l i chen Diagnoseteil, unabhängig vom Zeitpunkt und Ort ihrer
Aufzeichnung, jederzeit wieder aufgerufen werden.
4.2. Fehlerdiagnose (Bild 1)
Berechnung der bestimmenden (geometrischen) Parameter
Nach dem Einlesen der Criginaldaten eines Fehlers in
das Diagnoseprogramm besteht im Rahmen eines Daten-Review
noch die Möglichkeit, offensichtliche Fehlmessungen aus dem
endgültig für die Diagnose benutzten Datensatz zu löschen.
Daran anschliessend erfolgt die endgültige Berechnung
und graphische Darstellung der, für den Diegnoeedialog
bestimmenden Parameter:
- "Orientierungstendenz" - OT (Hauptachsenverhältnis "a/b"
der Ellipse) und
- "Wegdifferenz"
- WD (Fehlerdicke "DTh" aus Gegencheck)
An dieser S t e l l e beginnt nun der eigentliche, wie bereits
eingangs erwa'hnt, zweistufig aufgebaute Diagnoseprozess.
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Diagnose - Erste Stufe
Die erste Stufe des JCMSCN Diagnoseverfahrens besteht
aus einer systematischen Verknüpfung der akustisch-geometrischen Parameter OT und *D im Rahmen einer 2x2
katrix
mit binominaler Struktur.
Aus den vier möglichen Antwrrtkombinetionen ergeben
sich nach der Graphik (Bild 1) die vier Fehlerklessen:
(a)
(b)
(c)
(d)

Voluminöser Fehler
Planerer Fehler
Kombinierter Fehler
Fehler mit sehr kleinem Querschnitt

Die Grenzwerte für "JA" oder "NEIN" sind beim Prototypsystem
folgend definiert:
WENN
WENN
WENN
WENN

a/b kleiner/gleich 3,C
a/b grosser 3,0
Fehlerdicke kleiner 1,0 mm
Fehlerdicke grösser/gleich 1,C mm

-

CT
CT
WD
Ä'D

=
=
=
=

"NEIN"
"JA"
"NEIN"
"JA"

Die Grenzwerte sind in sog. User-Dateien abgespeichert
und können bzw. müssen durch den jeweiligen Anwender vor
Einsatz des CCMSON Systems festgelegt werden.
Der Entscheidungsprozess wurde in Form eines Expertensystems realisiert. Er lBuft beim Basic-System als Dialog
(Bild 2) zwischen ZfP-Prüfer und Rechner ab oder kann, wenn
erforderlich - zB. in automatischen UT-Prüfanlagen - unter
Vorgabe von festen Grenzwerten, auch automatisch vom Rechnersystem ("Quick-Diagnose") vorgenommen werden kann.
Diagnose - Zweite Stufe
Den Ausgangspunkt für eine Differenzierung der spezifischen Fehlertypen eines Produktes (zB. Stumpfschweissnaht)
in der zweiten Stufe des Entscheidungsverfehrens bildet die
Kenntnis der Herstelltechnologie und die daraus resultierenden
möglichen Fehler, die für jedes Produkt in einem speziellen
Fehlerkatalog erfasst sind.
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Bei bestimmten Produkten (zB. Schweissnähten) ist es
darüberhinaus möglich, den Fehlererwartungsbereich in einzelne Zonen zu unterteilen und jeder dieser Zonen eine spezifische Auswahl von dort technologisch möglichen Fehlern
zuzuordnen. Dadurch kann für den Entscheidungsprozess das
Speiet rum der zu differenzierenden Fehler wesentlich herabgesetzt und damit das Verfahren vereinfacht werden.

i
A

4

Die zweite Stufe der CCMSON Diagnose wird ausschliesslieh in Form eines Dialoges zwischen einem qualifizierten
Prüfer und dem Rechner anhand einer speziellen Auswahl von
systematisch miteinander verknüpften Fragen abgewickelt.
Die Fragen beziehen sich, wie im Bild ersichtlich ist,
auf charakteristische Merkmale (zB. Lage, Orientierung,
Oberflächenstruktur, Gestalt, typische Abmessungen) von
natürlichen Fehlern und
nd so formuliert, dass auch hier
jeweils nur zwei mögliche Antworten ("JA" / "NEIN") zur
Auswahl stehen.
4.3. Darstellung der Ergebnisse
Nach Durchlaufen des Dialogs und einer Verifikation
des Ergebnisses durch den Prüfer werden die Resultate übersichtlich in Tabellenform dargestellt. Zusätzlich wird ein
Prüfbericht erstellt, der eine Graphik und tabellarische
Auflistung der für die Diagnose benutzten "Scans", sowie
alle für die Identifikation des Bauteiles bzw. des Fehler
notwendigen Daten enthält.

5. BASIC-SYSTEM Konfiguration
3.1. Systemkonzept
Das eben erläuterte Diagnoaeverfahren wurde im Rahmen
des sogenannten CCMSCN BASIC-SYSTEMS realisiert.
Bei der Entwicklung des CCMSCN Systemkonzepts wurde von
vornherein auf einen modularen Aufbau der Hard- als auch
Softwarestruktur geachtet, um einen einfachen nusbau des
Systems mit verschiedenen Optionen zu ermöglichen.
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5.2. Hardware
Bild 3 z e i g t den Hardwareaufbau des CCMSON BASIC-SYSTEM.
5.3.

Software

Die Ausführung der Software ist am Grundsatz der Bedienerfreundlichkeit orientiert und nach modernsten Gesichtspunkten der Datenein- und -ausgäbe, zB. in Menütechnik
erstellt.
Nach der Darstellung des DiagnoseVerfahrens selbst,
noch einige Gedanken zu den derzeitigen und auch zukünftig
geplanten Einsatzmöglichkeiten des CGMSON SYSTEMS.

6. Anwendungaspektrum des CGMSCN Systems
Allem voran muss gesagt werden, dass es sich beim
COMSON BASIC-SYSTEM um kein UT-PrüfgerSt im herkömmlichen
Sinne, sondern um ein System zur Analyse bzw Diagnose von
Einzelfehlern handelt, die im Zuge einer Routineprüfung als
Grenzfälle in der Beurteilung der Qualität oder Gebauchs eignung eines Produktes erkannt wurden.
Mit Hilfe des CCMSON SYSTEMS ist es erstmals möglich,
den verfahrenstechnisch bi9her gegebenen Nachteil, der nicht
bildhaften Darstellung, und damit erschwerten qualitativen
Interpretation von Prüfergebnissen bei der Ultreschellorüfung weitgehend wettzumachen.
Die damit mögliche Aussage über den Fehlertyp erscheint
gerade unter dem Gesichtspunkt eines ständig steigenden Sicherheitsbedürfnisses und daraus resultierender verstärkter
Prüftötigkeit, sowohl bei Produktprüfungen, als auch in besonderem Masse auf dem Sektor der Inserviceprüfung von hochbeanspruchten Bauteilen und Anlagen wie zB. Druckrohrleitungen, Brückentragwerke, Off-Shore Komponenten, um nur einige
Beispiele zu nennen, von wesentlicher Bedeutung.
Gelingt es, den Fehlertyp mit entsprechender Sicherheit
zu ermitteln, so werden damit einerseits die Möglichkeiten
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geschaffen, die Auswirkungen eines Fehlers auf eine Konstruktion besser abschStzbar zu machen und andererseits kann in
vielen Fällen, zB. gerade bei Inservice Prüfungen an älteren
Anlagen, ein Hinweis darauf abgeleitet werden, wann bzw.
unter welchen Umständen ein Fehler entstanden sein könnte.
Neben dem Einsatz der CCMSCN Fehlerdiagnose in der
Produktkontrolle und Inserviceprüfung ist es denkbar, die
ermittelten Fehlerkennwerte direkt als Input für bereits verfügbare Bruchmechanik Softwarepakete zu verwenden.
Durch die praktisch unbegrenzten Möglichkeiten, Daten
von Fehlern permanent zu speichern, erscheint ein Einsatz
des COMSON Systems ebenso für Fehlerlangzeitbeobachtung ohne
wesentliche Änderung der derzeit bestehenden Software möglich.
Weitere geplante, über das BASIC-SYSTEM hinausgehende
Optionen sollen abschliessend noch stichwortartig aufgelistet
werden.

7. Systemoptionen
- Einsatz eines COMSON-Scanners für eine automatisierte Datenerfassung bei Einzelfehlerdiagnose
- Erweiterung der Fehlerdiagnose auf andere Nahtformen,
Nahtgeometrien, Produkte, Werkstoffe
- statistische Untermauerung und Berechnung der Wahrscheinlichkeit für eine gestellte Diagnose
- Prüfung und Diagnose austenitischer Schweissverbindungen
- 3D und/oder Farbgrephikdaratellung des Fehlerbereiches
- Software zur verbesserten Fehlergrö'ssenbestimmung
- Darstellung des Schallverlaufs in komplizierten Geometrien
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- Ergebnisdarstellung nach verschiedenen Methoden
(zB. B-, C-Scan)
- Adaption der COMSON Diagnosetechnik in automatischen
Prüfanlagen
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APPLICATICN OF COMPUTERIZED ULTRAoCMC QUALITY Ki.GbLtilJ.NG
SYSTEM IN THE MANUFACTURE CF SPIRAL PIPE AT THE DAKUBIAK
IKCM WCRKS
J . Tar - Hungary

Pipelines constructed from high-strength welded pipes
nroved to be the most economical for carrying liquid or
gaseous hydrocarbons all over the world. The construction
technology of pipelines gained ground soon also in Hungary,
but at the beginning it was possible to purchase the Dipes
to be built in, having especially high qualitative requirements only from abroad. However, the pipeline construction
programme accommodating to the rapidly increasing energy
consumption of the quickly developing industry urgently
raised the requirement of the replacement of pipe import
heavily burdening the foreign trade balance. Upon the effect
of this, in 1966 the Denubian Iron Works introduced the
manufacture of the spirally welded steel pipes having
special qualitative requirements, and by the continuous
enlargement of the assortment, moreover by the rapid increase
of the production capacity, in a few years it was able to
satisfy th*j entire large-diameter oipeline requirement of
the country.
At the Danubian Iron Works, the production of spiral
pipes takes place on three pipe production lines. The
largest producible pipe diameter is 7CO mm on the small
machines and 1000 mm on the large mnchines. The starting
basic material of manufacture is the hot-rolled wide band
coil, which is guided laid out in plane to the cross-welding
equipment by an unwinding and straightening equipment. The
qualitative requirements of the splicing weld ere just as
high as those of the spiral weld. The strict observation
of the technological specifications is necessary for ita
faultless production. The pipe band is cut to the specified
width with high precision by circular disc scissors. The
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most critical phase of manufacture is the formation of
the plane band into a pipe and its welding together. The
concentricity and diameter of the cylinder surface obtained
as a result of working must be kept between narrow tolerance
limits, the plate edges must fit to each other very precisely.
When the internal and external welds are made, great
attention must be paid to the precise guiding of the
welding heads and to the strict observation of the instructions of welding technology.
It is an empirical fact that completely faultlesG
welding cannot be ensured even in the case of the application of the most modern production technology and the
most careful observation of the specifications either.
Therefore, the foreign ^nd national specifications require
the IOC % non-destructive testing of the -velds. The control of the spiral welds already begins with the automatic
ultrasonic testing equipment located on the manufacturing
machine. The sensitivity of testing is adjusted in such
a manner that all weld sections containing a fault should
be automatically marked by the paint spraying equipment.
After the performance of pipe cutting, the tipe, magnitude
and possibility of repair rf the defects in the pipe sections are determined by video-amplification type rar'iographic examination. The pipeline standards specify also
the performance of the IOC % testing of the pioe wall and
the pipe surface. The pipe surface is scanned by an ultrasonic mantle-testing equipment, and it automatically signals
if lamination occurs in the pipe wall. The quality of the
pipe surface is checked by visual inspection at every pipe,
the data describing the trueness to shape and the dimensional
accuracy are determined by mechanical measuring devices.
The mechanical properties and chemical composition of the
product are tested on test specimens taken from the pipe.
Finally, all pipes are exposed to a loading substantially
greater than the effective pressure by a hydrostatic test.
The requirements of personal safety and security of
property concerning the pipelines operated at high pressure
- 179 -
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support the necessity of the application of the so-called
test-intensive technology. Besides the high degree of
safety, however, the achievement of the optimal cost level
is also an important point of view. In the interest of
this, a highly efficient quality regulating system was
developed at the Danubian Iron Works by the application
of microcomputer and electronic data processing [l].
The process instrument subsystem consists of the
instrument units fitted to the production process (Fig. 1 ) .
The technological parameters are controlled by instruments
suitable for the measurement of the welding speed, the
working angle, the welding current and the voltage. The
qualitative parameters are determined by the ultrasonic
mantle-tester and ultrasonic weld tester. The weld tester
controls the entire volume of the weld and the zone of the
basic material adjacent to the weld by three pairs of
transducers. The mantle-tester equipped with five search
units scans the mantle surface between the welds by means
of an oscillating mechanism.
The subsystem preparing the measurement data systematizes
the data of the process instruments for the measurement data
processing subsystem. It gives also a warning signal if
defect occurs in the welds.
The electronic data processing is performed by the
microcomputers located in the central unit of the measurement
data processing subsystem. They determine the type, size
and locus coordinates of the v/eld defects [2J. They construct
the evaluated data of the weld defects into a defect map
easy to survey and display them on the alphanumerical display
located at the leading welder. On the large screen the defect
map of eight metres of weld defect, on the small screen the
measured values of the technological parameters can be seen
simultaneously. The person directing the Droduction process
immediately on the basis cf the information obtained in
this way in cas« of need. The mantle-testing equipment also
feeds the measurement data continuously into the computerized
- 181 -
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system« The proportionsl defect map is shown on the
display located in the quality regulating centre at the
oaee of production. The evaluation of the mantle defecta
according to magnitude and frequency is performed by the
measurement data processing subsystem for the pipe surface
belonging to every running metre of weld.
A teat record is made »bout all pipes, which contains
the weld defect map, the result of the «valuation of the
mantle defects and the measured values of the technological
parameters (Fig. 2 ) . On the basis of the test record, the
operator can suitably modify the programmed pipe length,
promoting thereby the achievement of the optimal yield of
production. At the end of the shift, a record summarizing
the quantitative and qualitative indicea of production ia
made for those directing the production.
Prior to the introduction of the computerised system,
the information concerning the type and aise of the welding
defect waa fed back to the leading welder with a great
delay, after the elapse of CC - 60 minutes. In the case
of the new system, this time waa reduced to 6 - 10 minutes,
thus the interference aimed at eliminating the defect can
be effected substantially sooner.
In consequence of the new, highly efficient quality
regulation, the qu» ity of the product has improved, the
production output has increased and the losses have decreased.
References
[ l ] Tar, J . , 10. WCNDT»Moscow 1962, 6-21, pp. 418-421.
[2] Tar, J . , 6 . WCNDT,Cannes 1976, 2 to/9, pp. 1-7.
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ATLAS OF ULTRASCMC FLAfl Di^TLJTICN FOR EVALUATING »ELDS
Z. S i p p s s , J . Tar -

Hungary

1. Introduction
The first question raised by the user and the designer to the material tester is whether there is any fault
in the tested structure. This question involves whether i t
was contrived to perform the test so that every discontinuity was detected which dangers the utilisation.
In the case of an affirmativ answer the following further
questions are raised:
-

where are the faults localised?
what amount have the faults?
what kinds of flaws have been detected?
what orientation have the faults?
These justified questions can be answered in full by
means of applying the destruction and the non-destruction
test methods jointly. However we have the objective of
giving a satisfactory answer exclusively based upon analysing the results of non-destruction tests, without destructing the ready structure. The material testers having
a great practice are able to establish an excellent
diagnosis provided that they have controlled their results
many times earlier by a destruction teat method. It i s
recommended to organise this manner of gaining experiences
socially, fty means of gathering the characteristics cases
of failure into an atlas of flaw deteetion redacted according to the expressive and uniform viewpoints we obtain an
insopreciable data bank after a certain time was elapaad.
Thanks to the reproduction this data bank will be available
not only for the specialists of non-destruction material
testings but also for the designers and for ths users.
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Fig.1. Radiographic Testing of the Welding
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2. Layout cf the At la a of Flaw Detection
The atlaa of ultrasonic flaw detection i s a booklet
having a format A4. It conaiata of five leavea.
Bach leaf contains several pages depending on the
comolexity of the flaw detection.
Multidirectional radiogram
The poaitive pictures of radiographs ahot in two or
several directions of irradiation we juxtaposed. The
direction of irradiation re presented in the Fig. 1 concluCee
the angle of +20° and -2C° as compared to the normal of the
sheet. The discontinuity point (the coordinatea «, y, s)
can be reconstructed by means of using the identification
marks oleced along the weld axis (the equilateral trianglea
made of lead f o i l ) and the pattern of the weld flaw on the
X-ray film. The following flaw eharacteriatica can be determined: the overall length of the flaw denoted by <l ,
the overall height of the flaw denoted by h ( the overall
width of the flaw denoted by b, the type of the flaw. The
negative oicture of the radiogram ia alao annexed to the
leaf No. 1.

•
}
, \
\
>

Pattern of the polished ape eisen
The magnified photograph of the etched grind eampled
in the plane intersecting the weld flaw in the direction
perpendicular to the weld axis represents the weld fusion,
the shape of the weld eurface aa well aa the shape and the
disposition of the weld flaw (aae Pig. 2 ) . I t ia poseible
to determine the coordinatee y, • aa well ma the quantitiea
h, b, oG .
Longitudinal dynamic echo pitch plot
The longitudinal dynamic echo pitch plot repreaent«
the echo pitch of the wald flaw aa a function of the
displacement of the ultraeonic testing head parallel to the
weld axia (curve A(x>). Tha Fig. 3 represente the curve A(x)
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drawn up on the sides A and E of the weld, the calibration
of the scale dB, the manner of irradiating the weld flaw,
the noise level in relation to the zero point of the scale
dB and the effective position of the reflector. In our case
the calibration of the sensitivity was performed by means
of a transversal cylindrical bore having a diameter of 2 mm.
Based upon the represented curves *(x) the characteristic
amounts of the weld flaws can be evaluated by means of
aoplying different methods (absolute limit registration,
relative limit registration, method AVG).
This leaf of the atlas of ultrasonic flaw detection
contains further pages for representing the frequencies
(1, 2, 4 MHz), the irradiation angles (49°, 6C°, 7C°) and
the curves A(x) obtained with different skip distances
(C,25, 0,5, 0,75, 1, 1,25, 1,5).
Transversal dynamic echo pitch plot
The transversal dynamic echo pitch plot represents the
echo pitch of the weld flaw as a function of the displacement
of the ultrasonic testing head perpendicular tc the weld
axis (curve A(y)). The Pig. 4 represents the curve A(y) drawn
up on the sides A and B of the weld, the manner of irradiating
the weld flaw, the manner of calibrating the scale dB and
the applied skip distance (C,75 u) on the scale y. Based
upon the curves A(y) the maximum echo pitches can be
evaluated in the given plane and it is possible to drew
s conclusion as regards the shape and the orientation of
the weld flaw. This leaf of the atlas of ultrasonic flaw
'detection contains also further pages for representing the
frequencies, the irradiation angles and the curves A(y)
obtained with different skip distance variations.
Data sheet

The data ahaet contains different data groups:
- Basis data (thickness of material, edge formation, quality
of material, welding proceas, type of welded joint)
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- Radiographic data (quality of the X-ray film, focal
distance, valve voltage, focal measurement)
- Data of the ultrasonic t e s t (type of the test apparatus,
type of the transducer, irradiation angle, pulling angle,
test frequency, jump distance, reference reflector,
accuracy of measurement)
- Weld flaw data: Depth (z) as measured in the polished
section, displacement (y) in relation to the axis, extent
(h) in the depth direction, width (b), angle of inclination
{00).

Coordinates ( x , , x^) as measured on the X-ray film,
overall tength (1 = x 2 - x^), displacement (y) in relation
to the axis, extent (h) in the depth direction, width (b).
Ultrasonic evaluation data: coordinates (x, y, z ) , overall
length (determined by means of applying the absolute
registration limit method, and/or the relative registration
limit method), overall height (determined by circular disc,
fringe, cylinder and/or sphere method AVG), orientation
for different frequency, irradiation angle and jump
distance variations
- Institutes participating in redacting the atlas of ultrasonic flaw detection
3. Compilation of the Atlas of Ultrasonic Flaw Detection
The specimens chosen for compiling the atlas of ultrasonic flaw detection have to be subject to the measurements
in three different laboratoriea independently each of other,
by means of observing the prescriptions of compiling the
atlas of ultrasonic flaw detection.
The polished specimen w i l l be sampled after the result«
of the radiological and ultrasonic tests were agreed as well
as the control measurements were performed.
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4. Utilization of the Atlas of Ultrasonic Flaw detection
The atlas cf ultrasrnic flaw detection has the following main fields of application:
- Urorkinp out of designer's prescriptions for ultrasonic
weld testing
- Elaboration of technology for ultrasonic weld testing
- Evaluation of the ultrasonic test results
- Instruction and qualification of the personnel performing
the ultrasonic weld testing
- Development and standardization of methods for ultrasonic
evaluation of the extent and of the type of weld flaws
- International cooperation. Elaboration of prescriptions
accepted internationally. This topic is registered under
the number 23K3.C6 within the frame of the cooperation
of CflfECON. The Danubian Ironworks is the coordinator.
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ÚTLUMU ULTRAZVUKU TMPUT SOVOU МЕТОПО11

Jaroslav Obraz - ČSSR

1. Úvod

V ultrazvukové merici technice, v defektoskopii i v
ské diagnostice se měří útlum ultrazvukových vln, který charakterizuje některé vlastnosti prostředí, jako je struktura,
poiezita apod. К měřeni se použije impulsové metoda odrazová
nebo průchodová. Činitel útlumu je závislý ne frekvenci, a proto je nutné při impulsovém měření pracovat s poměrně dlouhými
impulsy s úzkým frekvenčním spektrem nebo krátké Impulsy analyzovat ve frekvenční oblasti
2. Princip měřeni
Ultrazvukové impulsy se zavádějí do měřeného prostřed!
buá přímou kontaktní akustickou vazbou, nebo přes predsádku působíc! jako zpožďovací prostředí. Výsledky měřeni dosažené
při použiti predsádky jsou podstatně přesnějfii, protože naměřený Činitel odrazu R na rozhraní predsádky 1 a měřeného prostředí 2 fobr. 1) lze ověřit srovnáním se známou hodnotou,
dobrých výsledku se dosahuje při použití kapalné predsádky,
kdy je akustická vazba nejdokonalejší.

Hoi

UR

к

m

Hi

R b «-1
b=

2

Obr. 1. Měřeni útlumu při vazbě imerzní predsádkou;
1 - imerznl prostředí, 2 - měřený vzorek
- 193 -

Při předsádkovém měřeni prostředí s malým útlumem se využijí dvě první koncová echa Hj e H 2 a echo üQ1 odražené
od rozhraní prostředí 1 a měřeného vzorku 2. Podle [l] je součinitel útlumu dán výrazy
- 20 lť
2

.£ « jj- 20 lg g

pro H b * -R

/2/

kde R - souSinitel odrazu na rozhraní prostředí 1 a 2
R = AB/(AB * 1) 1/2
R b - souSinitel odrazu na rozhraní prostředí 2 protilehlém
k sonde
А, В - pomerné výšky ech korigované difrbkčnim činitelem
*o» A • Hol " o l ^ l *oO>» B " H 2 "ol'^l « W
9& 0 - opravný činitel difrakčnlch ztrát pro odrazovou metodu, který je funkcí poměrné dráhy L ~Л/Л^ ultrazvukového impulsu
pro echo od rozhraní 1 - 2

4& 0 - L -

pro první koncové echo

íftQl - L •

pro druhé koncové echo

Ход - L

e

/ 0 1 ( / 0 2 ) - délka blízkého pole v prostředí 1 (prostředí 2)

^01 " ».V4*! CA)2 " ^ ^ a )

Difrakčni opravný činitel at0 udává velikost akustického
tlaku dopadajícího zpět do sondy po odrazu od nekonečné odrazové plochy, tj. při zrcadlovém odrazu. V našem případě, tj.
pro odrazovou metodu měřeni, kdy je běžné, zejména v defektoskopii, vyjadřovat vzdálenosti v jednoduché délce dráhy ultrazvukového impulsu, je jeho proběh vynesen na obr. 2. Křivku 4g
lze rozdělit do několika částí. První z nich, v poměrných vzdálenostech O , K l < 3 , 5 (kde L B / / Í Q ) popisuje průběh výšek ech
v blízkém poli a v přechodové oblasti, zatímco druhá, pro
L > 3 , 5 , platí pro vzdálené pole. První část lze v logaritmicsouřadnicích vyjádřit vztahem

f£ • 40 1« U CdBJ

/3/
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k d e

L

42,6 - 55,87 L • 24,13 L2 - 1,727 L 3
- 51,68 L • 22,96 L? - 3,046 L3 • L4

41,66

Druhá část, na konci přechodové oblasti a ve vsdéleném poli
pro L>>3,5, j« dána výřetem

Zl * *'- 20 lgCl/W) - 32,8 e"°»

533L

/4/

kde 3C'O je dáno ví tahem /3/ pro L>>3,5.
Ve vzdálenostech

lse

/4/ zjednodušit do tvaru

Výrazy /3/ a /4/ vyjadřují pr&běh na obr. 2 s odchylkou
0,3 dB. To vyhovuje pro praktické měřeni útlumu. Při
velmi přesném měřeni by mela být vsáta v úvahu závislost opravného Činitele na poměru D e f / A [2j. V rozsahu 3-^. D # f / A ^.100
je chyba tímto zanedbáním podstatně menil nei nepresnosti odečtení výšek ach H způsobené navázáním ultrazvukové sondy na měvsorek prostředí.
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Obr. 2. Pr&běh difrakčního opravného Činitele pro odrazovou
metodu v závislosti na poměrné dráte L° • Л/Л^ ultraimpulsu
- 195 -

3. Zp&sob měřeni útlumu
Frekvenční závislost útlumu vyžaduje merit ne jednotlivých frekvencích. Nejvhodnější je odčítat amplitudy složek
frekvenčních spekter příslušných impulsů ILj, , H, a H.« Spektra se tiskají analogovým nebo číslicovým spektrálním analyzátorem. V prvním případe se na souřadnicovém zapisovači zaznamenají průběhy amplitudových spekter impulsu a odečtou se
amplitudy Нэд, Hj a Hg na téže frekvenci. Ve druhém případě
lze výstup číslicového analyzátoru spojit s počítačem a předat do něj digitalizované hodnoty zmíněných amplitud. К výpočtu útlumu postačí nejjednodušší počítač programovatelný
v jazyku BASIC. Výsledkem výpočtu jsou hodnoty útlumu na jednotlivých frekvenčních složkách a současně i činitel odrazu
R. Při správně provedeném měření, které závisí především
na dobrém akustickém navázání sondy a prostředí a na tvaru
a rozměrech jak predsádky,,tak i měřeného vzorku, se hodnote
činitele R zanedbatelně málo mění v závislosti ne frekvenci
a neliší se od vypočtené hodnoty odrazu [lj. Průběh činitele
útlumu v závislosti na frekvenci je ve frekvenčním rozsahu
jednou širokopásmovou sondou obvykle lineární.

V příspěvku je uveden způsob měřeni útlumu ultrazvuku
impulsovou metodou při předsádkové akustické vazbě« Predsádka může být bud* kapalná (inertní vazba), nebo tuhá [3]. Vliv
difrekce ultrazvukového svazku se kompenzuje opravným činitelem. Jeho hodnoty v závislosti na poměrné vzdálenosti odrazové plochy udává analytický výraz vyhovující s dostatečnou přesnosti pro praktická měřeni útlumu na vzorcích vyrobených s běžnou dílenskou přesnosti a při použiti běžných komerčních ultrazvukových defektoskopů. Pro výpočet lze použít
i jednoduchý kapesní počítač s jazykem BASIC.
Literatura;
flj Obraz, J.: Ultrazvuk v měřicí technice. 2. vyd. Praha,
SNTL 1984.
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[2] Khimunin, A.S.: Numerical calculation of the diffraction
corrections for precise measurement of ultrasound absorption. Acuatice 27, 1972, s. 173 - 181.
[3] Obraz, J.: Zkoušení materiálu ultrazvukem. Praha, SNTL
v tisku.

KONTROLA R O T O R B TURBÍN ULTRAZVUKEM
Miroslav Vatres - ČSSR
Vzhledem к tomu, že parní turbíny představují гпвбпе investice, snaží se uživatelé prodloužit dobu jejich využívání
při dodržení požadavku na bezpečnost provozu. Cyklické změny
teplotních polí v nestacionárních režimech nohou způsobit
vznik a růst trhlin v rotoru turbíny. Proto pro určování životnosti turbíny jsou nutné spolehlivé informace i o stavu
rotoru. Tvarová složitost rotoru neumožňuje kontrolovat větší 6ást z vnějšího povrchu, proto u rotoru s vnitřním vývrtem
se nabití možnost kontroly ultrazvukem z vývrtu, zejména
na výskyt vad v jeho okolí.
Typy vad, vyskytující se v rotoru, mohou byt jak prostorového charakteru, tak i rovinného. V případě rovinných vad
uvažujeme orientaci do roviny kolmé nebo rovnobežné s osou
rotoru. V případě orientace rovnoběžně s osou mohou byt bud
v radiálním řezu, nebo rovnoběžné s povrchem vývrtu (obdoba
zdvojenin}.
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Základním předpokladem pro úspeSné zkoušení ultrazvukem
je geometricky přesný tvar a dobrá kvalita povrchu« z kterého lze zkoušet, v tomto případě plocha vnitřního vyvrtu rotoru. Rozhodující vliv na průchod ultrazvukového svazku
ze sondy do materiálu má průměr vývrtu. Při zkoušení orientovaných vad kolmých k ose nebo vad typu zdvojenin (popř. vad
prostorových) je ultrazvukový svazek fokusován vlivem lomové
válcové plochy, kdy se zkouší v rovině ve směru osy rotoru
nebo kolmo к povrchu (obr. l ) . V případě zjištování vad orientovaných rovnoběžně s osou v radiální rovině je třeba zkoušet v rovině kolmé k ose válcové plochy. V tomto případě dochází к rozbíhání ultrazvukového svazku vlivem rozdílné geometrie vstupu paprsku, což je na jednu stranu výhodné z hlediska šířky vyzařujícího svazku, ale na straně druhé se
značně snižuje citlivost.

obr.1
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Vady orientované kolmo k ose se zkouši sondou v rovině
procházející osou vývrtu, přičemž se projeví fokusující účinek lomové válcové plochy. Při větších úhlech lomu (10°) je
lepší indikece vad, protože je menší náklon vedy vůči středovému paprsku. Hloubka indikovaných vad je poměrně malé,
at již z důvodu fokusace nebo útlumu materiálu.
U vad ležících v radiální rovině rovnoběžné e osou se
kromě rozbíhání ultrazvukového svazku ne lomové válcové ploše vývrtu uplatní i vliv změny néklonu vady vůči středovému
paprsku s hloubkou vady (obr. 2). U přísně orientovaných vad
ležících ve větší hloubce se podstatně zvětšuje odklon vady
a tím je dána i nemožnost její indikace. U vad přirozených,
popř. prostorových jsou podmínky odrazu odlišné a tím je i
větší možnost jejich zjištění.

obr?

Pro ověřeni možnosti zkoušeni rotoru z vnitřního vývrtu byly vyrobeny měrky s náhradními vadami o průměru 2 • 4
mm, orientovanými jak do roviny kolmé к ose, tak 1 do roviny rovnoběžné s osou v radiálním směru. Ne vzorku byla ově- 199 -

řena nejprve vhodné zkušební frekvence. Vzhledem ke kvalitě
materiálu a velikosti náhredních vad se pohybuje při optimálním odstupu signál/šum kolem 2 až 4 MHz. Ne vzorcích byla zkoušena imerzní i kontaktní metoda. U imer ní metody se
objevuji vzhledem к malému průměru vnitřního vývrtu a k možnému uložení imerzní sondy parazitní odrazy od povrchu, ь
tím znemožňují zkoušení blízko pod porrchem materiálu. Použit í fokusujících imerzních sond není vhodné pro prudký pokles
c i t l i v o s t i mimo ohnisko. Z těchto důvodu byly odzkoušeny
kontaktní sondy (pro oblast blízkou středovému vývrtu dvojité ) pro podélné vlny. Frekvence 2 MHz a podélné vlny byly
ověřeny jako nejvhodnější z hlediska vyzařovacích charakteristik. Pracovní pásmo dvojitých úhlových sond pro přísně
orientované rovinné vady je do hloubky cca 30 mm. Pro vady
l e ž í c í ve větších hloubkách, prostorové nebo válcového charakteru, byly navrženy sondy s vyzařujícím úhlem 45° pro příčnou vlnu. Přímé зопау, jednoduché nebo dvojité, jsou určeny
pro vady typu zdvojenin.
Pro provozní overení byl navržen držák sond s vedením,
ve kterém jsou uchyceny sondy úhlové, vyzařující ve směru
osy, a to dvojité pro pásmo blízko povrchu vývrtu a jednoduché pro oblast vzdálenější, úhlové sondy vyzařující коInto
к ose, opět dvojité i jednoduché, a doplněné přímými sondami.
Všechny typy úhlových sond jsou zdvojené, vyzařují směrem
od sebe, aby v případě odchylky orientace rovinné vady byla
zvýšena pravděpodobnost zachycení vady. Podle indikací z různých sond při známé lokalizaci vady lze eventuálně usoudit i
na charakter vedy. Zkoušení probíhá za rotace rotoru s posunem držáku sond ve vývrtu. Vzhledem к počtu sond je nutné vícekanálové zařízení, aby čas potřebný pro zkoušení nebyl neúnosně dlouhý.
Metodika zkoušení byla navržena z hlediska ověření
ze provozních podmínek a možností dostupné přístrojové techniky.
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НЕКОТОРЫЕ ОПОООБЫ ПОИ"11'ЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ДЕФЕКТОСКОПИИ АУСТБНИТННУ Г О Р Н Ы Х ШИПЯ
Н. П. Алешин, Н. Н. Волкова, Н. Н. Вадковский - СССР

Работа посвящена УЗ-контролю сварных соединений ив
сталей типа 1 6 - 8 толщиной от 6 д о 45 мм. Установлено, что
швы имеют транскристаллитную структуру и представляют собой
неоднородно-слоистую среду с равориентированныыи слоями.
Фивическая модель, отражающая строение аустенитчого шва п о лучена нами в ревультате научения схемы кристалливации этих
швов и последующего металлографического аналива« Были у с т а новлены ваконочерности и получены аналитические выражения,
связывающие акустические параметры, при которых обеспечивается прохождение упругой волны черев аустенитннй шов
с наименьшими энергетическими потерями, с технологическими
параметрами сварки* Полученные модели повволили обосновать
природу обравования равличного уровня помех для продольных
и поперечных волн при их прохождении черев аустенитный шов.
В аустенитных швах направление волнового вектора не совпадает
с направлением переноса внергии. Вследствие э т о г о происходит
квавиискривление диаграммы направленности в вависимос?* от
угла между волновым вектором и направлением роста кристаллит о в . Экспериментальным путем были определены области применимости поперечных и продольных волн. Контроль реальных
сварных соединений с испольвованием равдельно-совмещеиных
преобравователей покавал, что достоверность метода при с о поставлении с ревультатами радиографии и вскрытия составляет
9 0 - 0 5 %.
Аналнв помех, вовникающих при ультраввуковом контроле
аустенитных швов, покавал, что доминирующими являются структурные помехи. На основании расчета уровня структурных помех
бев учета эффекта повторного рассеяния Ермоловым И.Н. [ 5 ]
были получены соотношения между уровнем полевного сигнала
и уровнем помех. Однако, выбор параметров контроля с исполь- 201 -

*')ъанием этих зависимостей не обеспечивает требуемого отно_^ния "полезный сигнал - помеха". Это происходит вследствие
того, что формулы были получены для статистически однородной
структуры, состоящей мв равноосных верен. В.В. Гребенниковым
[ б ] исследованы структурные помехи так называемого второго
вида, которые по своим характеристикам аналогичны сигналам
от дефектов. Представив металл шва в виде совокупностей
мелкозернистой структуры и слоистой, им были разработаны
многочастотный и многолучевой способы. £сли структура шва
не удовлетворяет расчетной модели [ б ] , то эффективность
многочастотного способа заметно снижается.
Ряд исследователей отмечает зависимость отношения "полевный сигнал - помеха" от частоты УЗ колебаний [ 5 , б ] .
Например [ 5 ] за счет плавного изменения частоты УЗ колебаний
модно выбрать для каждого конкретного шва оптимальное значению -f , при котором наблядается минимальный уровень структурных помех. Существенным недостатком перененночастотного
способа контроля является необходимость выбора оптимальной
частоты для каждого конкретного шва.
Хлмченко Н.В. [ б ] установил, что уровень структурных
помех свяаан с количеством феррита в сварном шве. Исследования показали, что при содержании ферритной фазы более
4-5 % сварные швы сталей типа ltí-tí толщиной 4 - 25 мм можно
надежно контролировать по обычной методике. Результаты наших
исследований и анализ литературных данных [ 1 . . . 3 , 5 . . . 7 ] показали, что использованию наклонных раздельно-совмещенных
преобразователей позволяет существенно (до 12 дВ) повысить
отношение "полезный сигнал - помеха". Некоторые исследователя [ 2 , з ] описали нелинейное распространение ультразвуковых
волн в металле шва, которое заключается в искривлении пути
волны от излучателя к приемнику. Это явление было отмечено
как для продольных, так и для поперечных волн. Однако, для
объяснения этого явления были использованы противоречивые
гипотезы. Оценивая затухание УЗ волн в аустенитных швах,
многие исследователи рассматривают металл шва в виде крупноструктурной среды с равноосными зернами. Однако, такой подход
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не соответствует действительности. Проведенные нами намерения, а также анализ литературных данных (в частности,
В.В. Гребенникова [ б ] ) показывают, что в аустенитных однопроходных • многопроходных швах толщиной 6 - 50 мм ив
сталей типа 18-8 длина кристаллитов может быть более ö мм,
а толщина более 2 мм. Поэтому существующие методы расчета
коэффициента рассеяния, основанные на условии равноосности
величины верна не правомочна. Следовательно, расчет коэффициента рассеяния необходимо проводить с учетом соотношений
как между длиной волны и длиной кристаллитов, так и между
длиной волны и толщиной кристаллитов.
Для соотношения между длиной волны X и толщиной
кристаллитов D был проведен аналив значений коэффициентов
рассеяния продольных и Si
поперечных ё± волн. Результаты, полученные нами поаволили установить соотношения: а) при
равенстве частот УЗ колебаний - &•£ / oL = 2 t , 2 ; б) при равенстве длин волв - St / Öi - 7 , 1 * . Следовательно, как
при одинаковой частоте, так и при равенстве длин воля, коэффициент рассеяния поперечных волн ( о t ) вначительно превышает
коэффициент рассеяния продольных (о/. ) .
Ив кристаллоакустики иавестно, что в отдельном кристалле,
к которому по акустическим свойствам можно отнести группу
кристаллитов с параллельными осями, затухание УЗ-волн вавиеит от направления их распространения. Так, рядом исследователей [ l . . . 3 ] обнаружена вавиеимоеть аатухания УЗ-волн и
вначений их скоростей от направления распространения в шве.
Причем, минимальное ватухание (OL = 0,05 дБ/мм) и максимальное вначение скорости ( С/. = 6 . 1 0 м/с) продольных волн
соответствует углу между направлением распространения волны
и осью кристаллита, равному 4 5 ° . Подобное ивменение скорости
указывает на непостоянство модуля упругости и является подтверждением анивотропности механических свойств наплавленного
металла аустенитных швов» В перлитных швах, которые состоят
ив равноосных верен, анивотропмя акустических м соответственно
механических свойств не наблюдается. Следовательно, рассмотренные трудности УЗ-контроля являются следствием транскрмсталлит- 203 -

ной структуры, которая обуславливает значительную степень
анизотропии акустических свойств. В то же время в основном
металле, состоящем из равноосных верен и имеющем ферритную
структуру (например, Армко-железо), коэффициенты затухания
упругих волн отличаются от их значений в аустенитной стали
с такой же равноосной структурой (например, сталь 12Х18Н10Т).
В работе установлено, что вследствие большей анизотропности
механических свойств аустенита, по сравнению с ферритом,
соотношения между коэффициентами рассеяния в этих материалах
равны:

= 1,6;

(°b)ŕ/(ét) ec = 1,72, кде индекси

fи OĹJ обозначают аустенит и феррит соответственно. Следовательно, значения коэффициентов рассеяния упругих волн
в аустенитных сталях выше, чем в ферритных, деже при структуре с равноосными зернами.
В свяаи с тем, что к настоящему времени четкое однозначное объяснение влияния типа волны на уровень структурных
помех при УЗ-контроле аустенитных швов отсутствует, необходимо исследовать распространение упругих волн в наплавленном
металле, который является совокупностью ориентированных
определенным образом кристаллитов.
Известно [ б , б ] , что по произвольному направлению
в кристалле могут распространяться три волны с различной
поляризацией и с различными скоростями. Векторы смещения
этих волн взаимно перпендикулярны между собой. Одна ив этих
воли продольная, две другие - поперечные» Расчет скоростей
упругих волн в кристалле проводили по уравнению Кристоффеля.
Установлено, что скорость одной ив поперечных воли ("быстрой")
не зависит от направления ее распространения в шве и составляет
С if ~ 3»88 x 10 м/с.
У другой поперечной волны ("медленной") также, как и
у продольной, значение скорости зависит от направления
распространения. Причем, максимальное вначенне скорости

"медленной" волны равно С *£* ~ э » 0 8 х 1 ° 3
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м/ с п

'

Р м Угла* °°

и 90 . Минимальное значение С f 2.
- 1, У5x10 ц/r при
45 . Характер изменения скорости продольных волн соответствует характеру изменения модуля упругости E .
Ревультаты экспериментов по намерению скорости продольных волн удовлетворительно совпадает с расчетными.
Максимальное вначение скорости продольных волн С Ĺ"** =
3
= 6х10 м/с имеет место при угле 45° и оси кристаллита
(в кристаллографическом направлении [ l i o j ) . Иввестно [ в ] ,
что в кристаллах кубической системы особые направления
совпадают с ребрами куба (направлениями [lOO], [ l O l ] , [ o i o ] .
В этих направлениях распространяются чисто продольные и
чисто сдвиговые волны, причем скорости последних равны
между собой« Действительно, по нашим данным, для исследуемых
швов такими направлениями могут считаться направления вдоль
(0°) и поперек ( 9 0 ° ) осей кристаллитов, поскольку скорости
поперечных волн, "быстрой" и "медленной", в этих направлениях совпадают.
Иввестно, что в анизотропных средах, в частности,
в кристаллах, направление перекоса анергии водной (вектор
Умова) не совпадает с волновым вектором. <7 учетом рееультатов Ывсгрейва М. [ t f ] , в работе получено выражение, поeволяющее определять угол (Д ) отклонения лучей от волнового
вектора в аустенитном шве.

г

С1 Уо, 76 (cos у>
у 9 - угол между осью кристаллита и волновым вектором;
С - вначение скорости упругой волны (продольной или
поперечной), соответствующее углу У7 .
где

Аналив выражения (1) покввывеет, что угол А "быстрой"
поперечной волны для 0° ^ Ý — w 0 ° равен нулю. Для продольной и "медленной" поперечной волн угол Л изменяется
с изменением Ý • Максимальное значение угла Д для продольной волны составляет 20°, для "медленной" поперечной
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A = 43° при Ý - 2 2 , 5 ° . По особенным направлениям
( Ý - °° и 9°°Jf а также под углом <р = *5° угол Л для
всех волн равен нулю. Установлено, что волновые вектора
продольной и "медленной" поперечной волны находятся в плоскости поперечного сечения шва. Волновой вектор "быстрой"
поперечной волны параллелен продольной оси шва и поэтому
"быструю" поперечную волну можно считать гориаонтально-поляриаованной по отношению к границе равдела между аоквми
шва. Покааано, что при переходе черев границу раздела между
бонами шва пучок падающей волны (как продольной, так и поперечной) расщепляется на шесть частей (на три преломленные
и на три отраженные волны). С целью определения соотношения
энергий в преломленных волнах были проведены эксперименты
на образцах сварных соединений на стали 12Х18Н10Т. ha основе выполненных исследований было установлено, что наименьшая
потеря энергии (затухание) и наибольшее отношение "полезный
сигнал - помеха" достигается в случае, когда угол между
направлением падающего луча и осью кристаллитов лежит
в районе Ý - 4 5 ° . Для выполнения этого условия необходимо
анать ориентацию кристаллитов в сварном шве, которая зависит
от многих факторов (величины погонной энергии, скорости
сварки, направления теплоотвода, скорости охлаждения и т . п . ) .
На основе анализа работ [ В , у ] и исходя ив условия минимума
потерь и максимума полезного сигнала к f = 4 5 ° ) , получено
выражение, связывающее режимы сварки и параметры контроля
(углы разворота СО и ввода ос ) :

o + CosZcú cw ZfO+žto** ^SiO Sto2f где У*

- функция, зависящая от величины погонной внергии,
скорости сварки, толщины и маркн аустенитной стали

Положение точек ввода преобра»ователей на поверхности
контролируемого изделия определяется выражением:
1

.ŕ =0
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где ô

- толщина контролируемого соединения

Конечные геометрические раемеры преобрагователей
и валика усиления шва накладывают определенные ограничения
на область воаможных решений:
х± &/2.toco+a.toOü(<x>$üu/tasß+ s/o OJ) )

p - 3/Ž

+ л- to f evs cü/Cosß + s/oco) J

^

где В - ширина валика усиления
Л' - радиус преобразователя
ß
- угол приамы преобравователя
Ка основании выполненных теоретических и экспериментальных исследований было установлено [ ľ j , что контроль
аугтенитных сварных швов целесообравно проводить рагдельно-совмещенными (FC) преобравователями, возбуждающими в металле продольные волны (для швов толщиной более 20 мм),
у которых угол равворота СО лежит в интервале от 10° до
30°, а угол ввода от 30° до 70°. Для швов толщиной 6 - 20 мм
следует применять РС-преобраеователи, вовбу«дающие в металле поперечные волны, у которых угол равворота лежит в интервале от <*0° до 4 5 ° , а угол ввода от 65° до 6 0 ° . Настройка
чувствительности проводится по боковым цилиндрическим
отверстиями é 2 мм (для швов толщиной 6 - 30 мм) и d 3 ш
(для швов толщиной 31 - 50 мм), ü ревультате аналива уравнений акустического тракта наклонного РС-преобравователя получено выражение для определения эквивалентной площади S $
в вависиности от диаметра 2 fy и глубины ТЦ расположег д е
ния бокового цилиндра 1$э*А\Зу (Zri+uVßCD6^B
»
«^
- длина волны, 2.&ъ - угол между акустическими осями
ивлучателя и приемника. Учитывая неравномерность акустических свойств, сильное ватуханме УЗ волн в шве, перед проведением контроля необходимо определить в нескольких точках
по длине шва равность амплитуд сигналов, прошедших черев
шов и черев основной металл. Если эта рааность превышает
20 дВ, то контроль невоаможен. Для учета влияния искривления диаграммы направленности в горивонтальной плоскости
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в испытательных образцах предусмотрено скво&ное вертикальное
отверстие 6 3 ми.
Выводы
1« Расчетным и экспериментальным путем установлено,
что в аустенитных швах направление волнового вектора не
совпадает с направлением переноса энергии УЗ волной (с векиором Умова). Lокавано, что максимальный угол между упомянутыми вектораыи для продольных волн составляет ^ 20°,
для поперечных - ~ 43° при угле встречи с осью кристаллита равном 2 2 , 5 ° .
2. В результате проведения работы дано новое представление семы акустического тракта для аустенитных швов, в которой возможные направления излучения и приема УЗ колебаний
образуют коническую поверхность с углом при вершине 45°,
получены аналитические зависимости, свябывающие акустические
параметры и параметры кристаллизации, которые позволяют
определять оптимальные значения углов ввода и углов разворота равдельно-сопмещенных преобразователей.
3 . На основании выполненных теоретических и экспериментальных исследований установлено, что контроль аустенитных евьрных швов целесообразно проводить раздельно-совмещенными преобразователями, возбуждающими в металле продольные
волны (для швов толщиной более 20 мм) или поперечные (для
швов толщиной менее 20 мм).
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MÖGLICHKEITEN UND TECHNISCHE GRENZEN DER ULTRASCHALLPRÜFUNG
BEI GUSSSTUCKEN AUS AUSTENITISCHEN STAHLEN
Petru Cioräu, l o a n Unpuru, S t e f a n Mandrils - Rumänien

1. Enleitung
Die Werkstücke aus gegossenem austenitisehern Stahl
vom Typ W1.43C6 haben eine komplizierte, rotationssymetrische
Geometrie. Die Ultraschallprüfung wurde an AerKstückteilen
und probeweise gefertigten Werkstücken durchgeführt. Es
wurden verschiedene Longitudinslwellenprüfkepf typen verwendet. Die Werkstücke wurden in bestimmten Zonen zersägt um
Fehler nachzuweisen und um den Einfluss der Wärmebehandlung
auf die Gefügehomogen is ie rung und die Ultraschallschwächung
zu studieren
Man verfolgte die Erhaltung interprätierbarer Ergebnisse
gemäss der ASTM - Norm SA 6C9
Es wird e i n Tauchtechnikprüfschema mit 4 Prüfköpfen
vorgeschlagen.
2 . Die Erprobung d e r Methode
Man verwendete das Gerät USI? 1 1 . Die Aerkstückebmessungen i n d e r V o l l z y l i n d e r z o n e sind 4C-1CC mm. Die * e r k s t ü c k e wurden b i s zu e i n e r Rauheit von 6,3^tm b e a r b e i t e t .
Zwecks E r m i t t l u n g des g r ö s s t e n prüfbaren D i c k e n b e r e i c h s
wurden d i e Werkstücke gemöss Abb. 1 z e r s ä g t .
Zwecks Ermittlung d e s dem Dickenbereich e n t s p r e c h e n den Auflösungsvermögens wurden d r e i Bezugsblocke mit F l a c h bodenbohrungen t 6,4 mm und Zylinderbohrungen 0 2. mm (Abb. 2 )
verfertigt.
Die 2-MHz-Prüfköpfe geben im Bereich 2C - 4C mm gute
Ergebnisse mit einem Signal-Rauschverhältnis 18 dB.
In der Tab. 1 werden die mit SE-Prüfköpfen erhaltenen
Daten angegeben.
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Mit drei Scnde-Emofangs-2 MHz-Prüf köpfen auf den Bezugsblock
aus Abb. 2 erzielten L'ltraachallergebniasen
Tab. 1
Prüfkopftyp

A*(dB)

h* (mm) AgCdB)

A*(dB) hp(inm)

MSEB2H

3C

3b

2C

SEB2H

36

44

30

SEB2 HO

44

58

5C

VC>3
-

fUL)

10
radial

56

14

22
axial

42

2C

25
axial

44

14

Der Prüfköpf SEB2H hat im Bereich 5 - 40 mm ein gutes
Auflösungsvermögen, Unterdrückung ausgeschaltet, Signal-RauschverhSltnis ^
12 dB und das Rückwandecho-FehlerechoverhSltnis i s t 1,1 (Abb. 3 ) .

5D(mm)

3 . Der Vergleich der US Ergebnisse mit den metallographischen
Studien
Die Wfirmebehandlung wurde an Proben aus den aus dem
Werkstück geschnittenen Zonen durchgeführt. Es wurden drei
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Varianten angewandt:
- Erwärmung b i s 915 °C und Luftkühlung
- ErwMrmung bis 1050 °C und Wasserkühlung
- Erwärmung b i s 1050 °C, Wasserkühlung und 4 Stunden bei
415 °C in der Luft
Der S -Ferritgehelt wurde vor der Wärmebehandlung
bestimmt und betrug 2,7 - 3 %. Nach der Wärmebehandlung
verringerte sich der <? -Ferritgehelt um 0,6 - 1 *, das
Signal-RauschverhSltnis wuchs um vernachla'ssigbare 2 db.
Die Echos aus der Mittel zone des Werkstücks hatten
eine Höhe von ~-/ 60 % des Bezugeniveaus. Durch metallographische Analyse wurden 1 - 1,5 mm lange Risse und kleine
Lunker von cca 5 mm entdeckt.
Das Gussgefüge der ersten Werkstücke war ungleichmfissig, die Mittelzone schwer durchsehe11bar.
Für die Prüfung im Herstellungsfluss wird die Verwendung von l-MHz-Prüfk8pfen in Tauchtechnik vorgeschlagen,
mit einer gut/schlecht-Besenlussfassung.
Das Prüfschema i s t in Abb. 4 wiedergegeben.
Diese Prüfung kann mit 3 - 4 Prüf köpfen, und einer
Anlage vom Typ KSE 14 (24) [ 3 ] durchgeführt werden.
4. Seh 1 uasfoIgerungen
Die Geometrie und Struktur der Guesstücke führten
zur Schlussfolgerung, daas die manuelle Ultraschallprüfung
für den Dickenbereich 5 - 3C mm aufschlussreich i s t . Für
grössere Dicken muss die Raschunterdrückung eingesetzt
werden, die Frequenz des Tauchtechnikprüfkopfs verringert
werden oder komplizierte Apparate verwendet werden [ 4 , 5 ] «
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NEDESTRUKTIVNÍ KONTROLA VÝROBKU ŽELEZNIČNÍHO DVQJKQLÍ
ULTRAZVUKEM
Vichelis Zdukoa, Bern&rd Kopec - ČSSR

1. Úvod
Zkoušení výrobků železničního dvojkolí ultrazvukem nápravy, celistvé kola ь obruče - patří k nejrozšířenějšímu
využití nedestruktivních zkušebních metod, a to jak při výrobě, tek v opravárenství pro zjištění necelistvostí, které
mají vliv na bezpečnost železniční dopravy. Struktura materiálů železničních výrobků a její nepravidelnosti mají přímý vliv na mechanické vlastnosti a jejich spolehlivost, a
je proto rovněž předmětem kontroly ultrazvukem. Výrobky železničního dvojkolí jsou vyráběny a dodávány podle podmínek
mezinárodní železniční unie UIC a hospodářských smluv. Přestože již byl vydán obecný dokument pro nedestruktivní zkoušky ultrazvukem ISO 5948, předpisy jednotlivých států Evropy
pro tyto přejímací zkoušky jsou různé a jsou odřezem současného stavu metodiky a přístrojového vybaveni dané země.
2. Nedestruktivní kontrola železničních náprav ultrazvukem
Nápravy železničního dvojkolí přenášejí zatížení z rámu podvozku přes ložiska na kole e naopak z kol ne rám podvozku a patři к nejvíce namáhaným částem vagónu. ZkouSenl
náprav je prováděno v souladu s pi'edpinem UIC 811 a v Železárnách a drátovnách Bohumín podle PN 22-16-86.
Obecně jsou předepisovány dva druhy přejímacích zkouSek
ultrazvukem:
2.1. Hodnoceni způsobilosti materiálu železničních náprav
ke zkoušce ultrazvukem
Používají se hlbvně dvě metody, a to metoda ultrazvukové transparence, používající axiální směr zkoušení a metoda
poklesu ech používající axiální nebo radiální směr zkoušení
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nápravy. Celkové ultrazvukové transparence pro danou frekvenci a pro seřízení dané citlivosti se určuje podle počtu koncových ech viditelných na obrazovce. Zkueební podmínky,
na nichž závisí transparence jako parametry sondy, přístroje,
způsob zapojení, musí být dohodnuty v přejímací normě.
Metody zjišťováni poklesu koncových ech vycházejí
z principu měření útlumu. Zjišťuje se bud pokles prvního koncového echa při axiálním směru zkoušení, nebo rozdíl poklesu
prvního a druhého koncového echa při radiálním směru zkoušení.
2.2. Zjiětování vnitřních vad
Zkouěí se převážně radiálním směrem na sedlech nábojů.
3. Nedestruktivní kontrola celistvých kol ultrazvukem
Celistvé kolo jako součást železničního dvojkolí umožňuje svým tvarem pohyb po kolejnici. Je na něm požadováno,
aby při nízké váze vykazovalo neprostou bezpečnost po celou
dobu používání.
V Železárnách a drátovnách Bohumín se zkoušky provádějí
na automatizovaném ultrazvukovém zařízení typu 301 (obr. 1,
2), které umožňuje zkoušet celistvé kola, vyrobené z ocele
válcováním a kováním o průměrech 700 - 1250 mm podle předpisu UIC 813-3 e PN 22-17-86. Zařízení je součástí automatické
linky pro obrábění kol fy Hegenscheidt, která rovněž vyrobila mechanickou část zařízení. Jako zkušební a vyhodnocovací
elektroniky je použito systému přístrojů KS 3000 fy Krbutkramer.
4. Nedestruktivní kontrole obručí ultrazvukem
Obruč je součást složeného kola ve tvaru profilového
prstence, jehož jízdní plocha přichází do styku s kolejnicí.
Zkouška ultrazvukem se provádí podle požadavku zákazníкь v souludu s předpisem UIC 810-1 podle PN 22-231-81. Ul- 217 -

Obr. 1. Vyhodnocovací část zařízení pro zkoušení celistvých kol ultrazvukem fy krautkramer
trazvuková kontrola se provádí po celé ploše vnějšího čela
obruče odrazovou metodou, kontaktním způsobem. Spolehlivé
určení vnitřních trhlin je limitujícím faktorem pro určení životnosti a spolehlivosti provozu železniční obruče.
5. Zévěr
Požadavek ultrazvukové defektoskopické kontroly železničního dvojkolí je podmíněn specifikací přesných přejímacích podmínek mezi výrobcem a odběratelem. Všechny dosud
používané dosavadní způsoby zkoušení ultrazvukem mají své
omezeni a pokud nejsou stanoveny podmínky zkoušení a nejsou
- 218 -

vzety v úvahu možné anomálie struktury materiálu, může dojít
k nereprodukovatelnosti výsledků zkoušení.

a

a>
U

o

С

<D

N
-H
*-,
Ш
N

'H

С

OJ

Ф

л

•••л

3

a

Б

и
•p
3
03

m u

С
TJ

Ш

l-l

£
O

*->

•D

•r-<

0>

u.
•>>

Дм

o

c
Ш

t>

.y

I-t

(Ľ

CM

- 219 -

»

o
и

t«0

dl

MÖGLICHKEITEN UND GRENZEN DER 'A'ANDDICKEK MESSUNG MIT
ULTRASCHALL-DICKENMESSGERATEN
R a i n e r F r i e l i n g h a u s - BRD

1. Enleitung
Wanddickenmessungen werden seit Beginn der Ultraschallprüfung durchgeführt. Die verschiedenen dazu benutzten PrüfkODftyoen und die schematisierten, typischen Leuchtschirmbilder zeigt Fig. 1. Wie man sieht, i s t die Laufzeit zwischen
dem 1. und 2. Rückwandecho - bei sachgemasser Justierung
des Hilischirms auch die Laufzeit zwischen Skalennullpunkt
und 1. Rückwendecho - oronortional der Wanddicke des Werkstückes, wenn man voraussetzt, dass die Schallgeschwindigkeit konstant i s t .
Der grosae Vorteil der Ultraschell-Aanddickenmessung
l i e g t darin, dass durch den Echo-Impuls-betrieb, die iftanddicke an nur einseitig zugänglichen Bauteilen gemessen
werden kann, beisoielsweise an Hohlguss-, Blasformteilen,
Ummantelungen, Rohrleitungen, Behältern.
Da dis Ablesung der Laufzeit bzw. der Dicke auf dem
Bildschirm nicht sehr genau i s t und l e i c h t Ablesefehler
entstehen ktfnnen, fand die Ultraschall-Vi.anddickenmeS3ung
erst dann grosse Verbreitung, als besondere Wanddickenmessgeräte auf dem Markt erschienen, bei denen das KathodenStrahlrohr mit analoger Anzeige durch ein Bauelement mit digitaler Anzeige des Meeswertes ersetzt war. Die extrem
leichte Bedienung dieser Gerfite, die von weniger geschultem
Personal l e i c h t durchzuführen i s t , darf jedoch nicht darüber
hinwegtäuschen, dass zur Erzielung korrekter Ergebnisse eine
sachgemesse Justierung und sachgemesser Einsatz des Gerätes
notwendig sind. Im folgenden sollen die wichtigsten akustisch
bedingten Einflüsse auf die Messwertanzeige diskutiert werden.
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2. Einflüsse verschiedener Messbedingungen auf
den Anzeigenwert
Alle in Fig. 1 gezeigten Prüfkopftypen werden bei den
Wenddikkenmesageröten benutzt: Einzelschwinger-Prüfköpfe
mit und ohne Vorlaufstrecke und SE-Prüfköpfe. Um möglichst
kleine, örtlich vorhandene WanddickenMnderungen nachweisen
zu können, benutzt man bevorzugt gut gebündelte Schallfelder
mit geringem Bündeldurchmesser. Diese werden durch verhältnismössig kleine Prüfköpfe hoher Frequenz erzeugt, die den
Vorteil bieten, an gekrümmten Teilen sich noch gut ankoppeln
zu lassen. Wegen des geringen Schallbündeldurchmessers
können jedoch auch sehr kleine, die Werkstückeigenschaften
nicht nachteilig beeinflussende Inhomogenitäten, z.B. Schlackenzeilen, Gasblasen in Gussteilen oder faserverstärktem Kunst"
stoff, bereits so groase fcchos liefern, dass der Abstand
zwischen Oberfläche und Einschluss als Wanddicke angezeigt
wird. Die in solchen Fällen meist sprungartige Wanddickenänderung kann ein Hinweis auf Bolche Stellen sein. Weitere
Untersuchungen mit einem Bildschirmgerät und beispielsweise
Winkeleinschallung können helfen, Fehlinterpretationen zu
vermeiden. Denn mit einem Winkelprüfkopf wird man stellenweise Anzeigen von Flanken der Wanddickenunterschreitungen
erhalten, diu bei unversehrter Wanddicke mit Einschlüssen
nicht auftreten.
Bei Geräten, welche die Wanddicke aus der Laufzeit
zwischen Sendeimpuls bzw. Schalleintrittsanzeige und dem
1. Bückwandecho ermitteln, kann der Ankoppelspalt zwischen
Prüfkopf und Werkstück störend in Erscheinung treten. Solche
Spalte entstehen, wenn z.B. bei glatter Oberfläche ungeeignete, hochviskose Koppelmittel benutzt werden, mit denen aich
nur schwer dünne Ankoppelschichten herstellen lassen, oder
bei Rauhigkeit der Aerkatückoberflache. Wegen der gegenüber
Metallen um 1/3 bis 1/4 niedrigeren Schallgeschwinditkeit
gehen diese Ankoppelspalte mit dem 3- bis 4-fachen ihres
tatsächlichen Wertes in das Messergebnis mit ein. Vermeiden
lässt sich diese Störung im ersten Fall durch Verwendung
- 221 -
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(mm)

KRAUTKRÄMER

niedrig viskoser Ankoppelaiittel, z.B. Glycerin, Wasser
und im zweiten Fall durch Justierung des Gerätes am Werkstück mit rauher Oberfläche.
bei Benutzung von SE-Prüfköpfen muss auf die Amplituden/Abstandscharakteristik des verwendeten Prüfkopfes
geachtet werden. In Fig. 2 sind diese für zwei häufig benutzte Prüfkopf typen dargestellt. Diese iiüesskurven werden
bekanntermassen an planparallelen, ebenen Platten aufgenommen. Bei rauher Rückwand wird die Amplitude des Rückwandechoa kleiner sein als bei ebener Rückwand. Uisst man nun
bei rauher Rückwand geringe Wanddicken, so dass man sich
weit links am aufsteigenden Ast der Amplituden/Abstandskurve
des benutzten Prüf köpf es bewegt, besteht die Gefahr, daas
die Amplitude des 1. Rückwandechos nicht mehr die geräteinterne Auswerteschwelle erreicht, sondern erst die des
2. Rückwandechos. Als Folge wird ein zu grosser Messwert
angezeigt. Es empfiehlt sich daher, bei Messungen unter
diesen Bedingungen rechtzeitig auf einen Prüfkopf mit geeigneterer Amplituden/Abstandscharakteristik zu wechseln.
3. Einfluss der Schallgeschwindigkeit auf den ünzeigenwert
Besonderer Bedeutung kommt der Schallgeschwindigkeit
des Werkstückes zu. Sie wird, wie eingangs erwähnt, als
konstant vorausgesetzt. Dies i s t auch innerhalb gewisser
Grenzen zulässig. Wie die Tabelle in Fig. 3 zeigt, sind in
Abhängigkeit der zu messenden Wanddicke und der Anzeigenauflösung des benutzten Messgerätes schnell Meeeungeneuigkeiten von 1 % oder weniger erreicht. Unter diesen Bedingungen können kleine Schallgeschwindigkeitsänderungen sich
durchaus im Messergebnis bemerkbar machen, sofern sie nicht
durch geschickte Justierung des Gerätes eliminert werden.
Im folgenden wird anhand einiger Beispiele gezeigt, unter
welchen Bedingungen und in welchem Umfang die Schallgeschwindigkeit sich ändern kann.
Fig. 4 zeigt die Änderung der Schallgeschwindigkeit in
anisotropem austenitiachem Sehweissgut (X 5 Cr Mi 18 11).
- 224 -
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Bei Einschallung parallel zu den Dendriten (y-Richtung) und
unter 45° zu diesen ändert sich die Schallgeschwindigkeit
um ca. IC %. Überträgt man dieses Ergebnis auf Gussstücke,
so kann sich bei diesen je nach Formgebung und Abkühlbedingungen die Kristallrichtung und damit die Schallgeschwindigkeit örtlich ändern. Bei stark anisotropen Metallen wie
Austenit oder Cu und seinen Legierungen i s t dieser Einfluss
bedeutent stärker ausgeprägt als bei wenig anisotropen Metallen wie z.B. Aluminium. Durch Justierung an geeigneten
Stellen des Gussstückes selbst kann im allgemeinen die Messgenauigkeit begrenzt werden.
Fig. 5 zeigt als Beispiel für die Veränderung der Schallgeschwindigkeit bei unterschiedlichem Legierungsgehalt die
Abhängigkeit bei Cu/Zn-Legierungen. Wenngleich jedem Ultraschall prüfe r dieser Sachverhalt bekannt i s t , kann hier
durch mangelnde Information des Prüfers, die Hektik des
Alltags und anderes mehr, schnell ein systematischer Messfehler durch falsche Justierung entstehen, denn Ms 5b unterscheidet sich Susserlich nicht sehr von Ms 63 mit ca. 3 *
abweichender Schallgeschwindigkeit. Vielgestaltig i s t der
Einfluss der Verarbeitung des Werkstoffes auf die Schallgeschwindigkeit. So zeigt z.B. Fig. 6 den Einfluss der
Walztextur auf die Schallgeschwindigkeit an einer Ni Cr-Legierung, bei der sich die Schallgeschwindigkeit durch die
Kaltverformung um ca. 2 % ändert. In ähnlicher Weise treten
Schallgeschwindigkeitsunterschiede zwischen Bandmitte und
Bandkante infolge unterschiedlicher Verformung auf. Bei Kenntnis dieses Sachverhaltes und geeigneter Justierung lassen
sich trotzdem genaue Kessungen durchfuhren. Bei Bleiummantelungen an Kabeln wurden Unterschiede der Schallgeschwindigkeit
in gleicher Grßssenrrdnung zwischen dem gerade extrudierten
Mantel und der s e i t längerer Zeit benutzten Justierprobe
gleicher Dicke f e s t g e s t e l l t . Ursache für den Unterschied i s t
die bei Raumtemperatur einsetzende Rekristallisation am
JustierstUck.
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Auch bei Kunststoffen treten bei der Herstellung aufgrund unterschiedlicher Stabilisatoren, Weichmacher, sowie
Aushärtung recht beachtliche Schallgeschwindigkeitsunterschiede auf. So wurden an Platten gleichen Materials (PVC,
PE, PP), jedoch unterschiedlicher Wanddicke (J bis 3C mm),
7 % bis 14 % Schallgeschwindigkeitsunterschiede gemessen.
In gleicher Grb'ssenordnung liegen die Schwankungen bei
gleichem Material und gleicher Dicke jedoch unterschiedlicher
EinfSrbung des Kunststoffes. Die durch diese Schwankungen
möglichen Messfehler lassen sich weitgehend ausschalten,
wenn die GeräteJustierung an einer Stelle der zu messenden
Teile selbst entsprechend korrigiert wird. Bei Keramikteilen
wird die Schallgeschwindigkeit vor allem durch den Formvorgang (Presstextur) und in starkem Maas von der Porosität
beeinfluset.
4. Folgerungen für die Praxis
Wie diese Vielfalt von Beispielen zeigt, sind die
Grenzen bei der Ultraschall-Wanddickenmessung weniger durch
die Geräte sondern mehr durch den zu messenden Merkstoff
gegeben. Die sehr einfache Handhabung darf nicht darüber
hinwegtäuschen, dass für befriedigende Messungep Kenntnisse
in der Funktion der Gerfite und in der in verschiedenen Werkstoffen unterschiedlichen Schallausbreitung erforderlich
sind. Die z.Z. sich anbahnende Entwicklung des Einbaus von
Schnittstellen in die Wanddickenmesageräte für eine Speicherung und anschlieaaende Rechnerverarbeitung der Messdaten
wird bei weitergehender Entlastung (Inaktivität) des Prüfers
keine grfissere Messsicherheit schaffen. Ultraachall-Prüfer,
die üblicherweise mit Bildschirmgeräten arbeiten, kennen im
allgemeinen die hier diskutierten verschiedenen Einflüsse
und wissen, wie durch sachgerechte Justierung ihr Einfluss
auf das Nessergebnis klein gehalten werden kann. Ultraschall-Prüfer, die vorwiegend nur mit Wanddicken-Messgerftten arbeiten,
fehlt hfiufig das Wissen und Verständnis um die hier diskutierten Dinge* Es erscheint daher notwendig, das in den
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Ausbildungsprogrammen der nationalen NDT-Gesellachaften
bisher vernachlässigte Thema "Ultraschall-Wanddickenmessung'
starker als biBher zu berücksichtigen. Dies i s t , soweiv
bekannt, bisher nur in der DDR geschehen (KDT-Richtlinie
104/85, Ultraschall-Dickenmessung).
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ffAHDDICKEWM3S3UNQ AN NAHTLOSROHRE»
Georg S c h r o e d a r - BRD

1,

Einleitung

vVanddickenmessung wird ein immer wichtigerer Bestandteil bei der Qualitätskontrolle von Nahtlosrohren.
Die Hauptkosten eines hohres liegen in den Meterialkoeten (50 - 60 % ) . Es ist daher von wirtschaftlicher Bedeutung, Rohre mit Wanddicken nahe den festgelegten Toleranzen zu produzieren. Auf der anderen Seite iat es
wichtig für den sicheren Einsatz von Rohren, z.B. in der
ölexploration, Unterschreitungen der iVanddicke zu erkennen.
Insbesondere lokale Wanddicken-Unterschreit^ngen können zu
teuren Ausfällen fuhren.
In modernen API-Rohrwerken werden die Rohre in einer
Endprüfung auf Wärmebehandlung, Lengs- und Querfehler an
der inneren und äusseren Oberfläche überprüft. Weiterhin
wird bei dieser Endprüfung die Wanddicke gemessen. Die Anforderungen an ein Wanddickenmessgerät sind zum einen eine
Prüfgeschwindigkeit, die dem Produktionsprozess engepasat
ist und zum anderen eine nahezu lückenlose Messung der
Wanddicke.
2. Wanddickenmossgeräte basierend auf der konventionellen,
nassen Ultraschall-Methode
Die übliche Praxis der Wanddickenmeesung benützt die
konventionelle Ultraschall-Methode mit piezoelektrischen
Sender-/Empfangerkopfen. Die Messungen erfolgen in 3 - 8 Langslinien am Rohr mit Hilfe eines Prüfsystems, in dem sich
3 - 8 Ultraschallköpfe befinden. Eine andere Variante ist
die Messung der Wanddicke in Spirallinien mit Hilfe eines
Ultraschall-Rotierkopfes der eines Prüfsystems, bei dem die
Ultraschallkopfe fest sind und das Rohr rotiert.
- 229 -
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Messungen In Längsrichtung sind eine wirtschaftliche
Losung, um Wanddicken und Ovalitit zu kontrollieren, haben
aber den Nachteil, daas Wanddicken-Unterechreitungen ins
Längsrichtung wie z.B. Polygon-Effekt, nicht gefunden
werden können.
Ultreschall-Rotiergerate können neben der Messung zur
Wanddicke zum Auffinden von Langs- und Querfehlern an der
inneren und ausseren Oberfläche von Rohren eingesetzt werden.
Ein Problem dabei i s t allerdings die geringe Prüfgeschwindigkeit (0,5 m/s). Diese Geschwindigkeit ist zu gering fur
Prüflinien, die an die Produktion der Rohre gekoppelt sind.
3 . WanddickenmesSjgerate basierend auf dem elektrodynamischen
Ultraschall-Effekt
3 . 1 . Elektromagnetischer Untroschall (EMUS)
ELektro-magnetic acoustic transducers (liMAT) können
in Metallen Ultraschall erzeugen sowie empfangen. Diese
Ultraschall-Wellen werden aufgrund der elektromac^etischen
Induktion im Metall erzeugt und benotigen daher kein Koppelmedium zum Sender/Empfänger und Prüfteil. Ein EMAT besteht
aus einer Drahtwindung, die sich nahe der Prüfoberflache
befindet Bowie aus einem Magnet, der ein starkes Magnetfeld
im Bereich unterhalb der Drahtwindung erzeugt (Fig. 1). Im
Falle des Erzeugens von Ultraschall-Wellen ruft ein Wechselstrom in der Spule Wirbelströme im Metall hervor, die in
Wechselwirkung mit dem Magnetfeld treten und somit Kräfte
im Metall erzeugen, die zu Ultraschall-Wellen führen (Fig. 2 ) .
Beim Empfang von Ultraschall-Wellen kann die gleiche Anordnung benützt werden: Die Ultraschall-Welle im Metall erzeugt
eine Bewegung der Metelletome im magnetischen Feld, welche
zu einer Induktion einer elektrischen Spannung in der Spule
führt.
Die Anordnung von EMAT's zur Erzeugung eines EMUS für
die Wanddickenmessung von Rohren muss zwei Kriterien erfüllen:
- 232 -

a) Vom EMAT wird eine hohe Effizienz verlangt, d.h. ein
grosser Teil der elektrischen Energie muss in mechanische
•Schwingungsenergie umgesetzt werden
b) Die Konstruktion des 2MAT muss sehr einfach sein, da es
sich hier um ein Verschleieeobjekt handelt
Das beschriebene Verfahren i s t hervorregend geeignet
zur Kombination mit Fehlerprüfgeraten basierend auf ebenf a l l s "trockenen" Verfahren wie Streufluss oder Wirbelstrom.
Ein Vergleich zu dem konventionellen Ultraschall-Verfahren
und der elektrodynamischen Methode zeigt folgende Vor- und
Nachteile:
- kein Koppelmedium notwendig, Prüfteil wird nicht ness
- kann prinzipiell auch an heissen Prüfteilen verwendet
werden, höhere Prüfgeschwindigkeiten können erreicht
werden
- auf der anderen Seite erfordern die geringeren Signalamplitu an sehr empfindliche Sender/Empfanger
Der Vergleich zeigt, dass ein Rotiergerat, basierend
auf dem EMUS-Verfahren, die Möglichkeit besitzt, die Wanddicke von Rohren 100%-ig zu prüfen bei gleichzeitig hohen
Prüfgeschwindigkeiten.
3 . 2 . Rotierendes Trocken-Ultraschell-Wanddickenmeeegerat
Das neu entwickelte Messgerät besteht aus einem Rotierkopf mit zwei Prüfschuhen, von denen Jeder vier elektromagnetische Sender/Empfanger enthält. Der Abstand zwischen
den einzelnen Sendern/Empfängern beträgt 20 mm. Eine Version
des Prüfgerätes i s t ausgelegt für Rohre mit Durchmessern
zwischen 25 und 180 mm, eine weitere Version deckt den
Durchmesser-Bereich bis 440 mm ab. Die Prüfgeschwindigkeit
kann bis zu 2 m/s betregen.
Bei einem deutschen Rohrhersteller 1st s e i t einiger
Zeit eine Wanddickenmeeseinrichtung in einer vollautomatischen
Prüfeinrichtung i n s t a l l i e r t (Fig. 3 ) . Die Prüflinie i s t
weiterhin ausgelegt für den Nachweis von Langs- und Quer_ 233 -

» i t Hilf, , o n streun^a-und WirbeUtrom-PrüfgerSten.
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Fig. 3
In Verbindung mit der computerisierten Auswertung i s t
es möglich, die gemessene Wenddicke der Rohre in Form eines
graphischen Profiles darzustellen (Fig. 4 ) .
Erste Prüfergebnisee mit dem Wanddickenmeesgeret heben
gezeigt, dass es auch möglich i s t , Polygon-Effekte und
Dopplungen nechzuweisen.
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EFEKTIVNOST VYMEZENÍ STRUKTURNÍCH VRUBU V MATERIÁLU
ULTRAZVUKEM
Josef Mandók, Pevel Leurenčík - ČSSR
Jedním z dynamicky зе rozvíjejících vědních oboru je lomové mechanika, zabývající se hledáním podmínek spolehlivé
funkce součásti opatřené trhlinou. V rámci daného vědního
oboru byla dosud shromážděna řade teoretických a experimentálních poznatků к predikci zbytkové životnosti zatěžované
součásti opatřené zčásti také strukturními vruby, tj. těch
míst, jejichž mechanické vlastnosti definující mezní stsv
jsou odliSné od základního materiálu součásti.
Lze uvést, že vliv strukturních vrubu na možnost vzniku
mezního stavu je dosud poměrně málo rozpracován, což souvisí
mj. s obtížností jeho identifikace.
V ultrazvukové defektoskopii je poměrně dobře řešena
otázka vymezení geometrie strukturního vrubu - vady [4]*
Z dostupné literatury [l, 2, 3] je zřejmé, že je snahou také
postupně určovat lokální pevnostní charakteristiky, např.
uplatněním některých metod bezdemoncážní diagnostiky.
Vzhledem к malé četnosti výskytu velkých vad v součástech se dále věnuje pozornost efektivnosti vymezení pouze
malých vad. U nich se kromě technologie zpracování součásti,
rozsahu zkoušky, pravděpodobného rozložení a geometrie vady,
druhu možných vad a jakosti povrchu součásti, parametru užitého ultrazvukového defektoskopu a typu použité sondy
na správné vyhodnocení zkoušky (určení velikosti náhradní
vady a dráhy к vadě) sleduje také zvolená vyhodnocovací metoda (VM), tj. srovnávací, diagramová a výpočetní.
Popisu užitých metodik měření je v dostupné literatuře
f4» 51 6, a j j věnována dostatečná pozornost. Poměrně málo
pozornosti se věnuje vzájemnému srovnání jednotlivých vyhod- 236 -

nocovacích metod z hlediska dosahovaných výsledku. Výsledky
deseti měření, která jsme provedli, jsou souhrnně uvedeny
v tab. б. 1 в 2. V tab. č. 1 jsou uvedeny základní údeje
vztahující se к posuzovanému materiálu vzorku, měřicí aparatuře, charakteru, popisu a předpokládané příčině vzniku
vyhodnocované vady. V tab. č. 2 jsou uvedeny výsledky měření podle jednotlivých vyhodnocovacích metod spolu s hodnotou
skutečné velikosti vady určené po destrukci vzorku. Lze
uvést, že rozdílnost výsledků v závislosti na použité vyhodnocovací metodě působí nepřesnosti měření a následného vyhodnocení. Z výsledku uváděných v tab. č. 2 vyplývá, že použití diagramových metod směřuje z 80 % (pro daný soubor
vzorků) к dosažení nižších velikostí náhradní vady, zatímco
použití výpočtové vyhodnocovací metody směřuje z 90 % k vyšším velikostem. Srovnáním velikosti skutečné vady, zjištěné
po destrukci vzorku, a náhradní velikosti vady je zřejmé, že
se tyto velikosti poněkud liší.
Z uvedených výsledku lze usoudit, že přes postupné zdokonalování jak přístrojové techniky, tak i vyhodnocovací metody je správné určení velikosti vady stále zatíženo chybou.
К zefektivnění podobných měření by bylo žácoucí vedle uvádění nových vyhodnocovacích metod do praxe, uvažovat o možnosti výměny zkušeností mezi jednotlivými defektoskopickými
pracovišti, nepř. formou vydávání katalogu vad. To by mohlo
přispět к zefektivnění podobných měření, ale také k zefektivvýuky při přípravě nových kádrů.
Literatura
[lj Defektoskopie '85. Praha, DT ČSVTS 1985.
[2j Obraz, J.: Ultrazvuk v měřící technice. 2. upravené vyd.,
Praha, SNTL 1984.
[3j Krautkremer, J. a H.: Werkstoffprüfung mit Ultraschall.
Berlín, Springer 1975.
[4] ČSN 01 5022 Zkoušení materiálů a výrobku ultrazvukem.
Stanovení náhradní velikosti vady. Praha, UNM 1974.
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1a lomové ploše byla zjištěna ploáka o délce 10 mm,
Hřee 2 nun, odlišného
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byla v dané oblasti vycezenina o rozměrech 4x6mm obohacená fosforen в zvýšeným
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Jedná se o drobné segrega- Ne lomové ploše byla zjišce fosforu se zvýšeným
těna ploška segregací o
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zvýšené množství vměstku.

Vznik Sil při
tuhnuti ingotu,
pri kováni nedollo.k jejich tavareni.

V indikovené oblasti byly
zjištěny zředěniny, v oko- Protáhlá vada 110 um.
lí nich zvýšené množství
vméstků.

Vznik již při
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při kováni nedoě'
lo.fc jejich »avareni.
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Technické podmínky pro ultrazvukovou kontrolu
TP 440/452/15. Dubnice, n. Váhom, ZŤS 1972.
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Směrnice pro využíváni defektoskopické zkoušky
kem OHM-TK-OlOOl. Plzeň, ŠKODA Plzeň 1963.
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ALGORITMY PRO PLOŠNOU LOKALIZACI ZDRQjft AKUSTICKÉ EMISE
František Jonák - ČSSR

1. Úvod

Zdroje akustické emise (AE) lokalizujeme v rovině tak,
že ze známé polohy snímaču, dané jejich kartézskými souřadnicemi, ze známé rychlosti Síření signálu akustické emise a
ze změřených Sašových diferencí příchodu signálu ke snímačům
počítáme kartézské souřadnice zdroju. I když jsou rozsáhlé
plochy osazeny mnoha snímači, lokalizujeme každý zdroj vždy
jen určitou skupinou tří nebo Čtyř, popřípadě i pěti snímačů. Pro výpočet jsou publikovány různé algoritmy, které roztřídíme do několika základních typů, jejichž vlastnosti
stručně popíeeme.
2. Algoritmy pro tři snímače
změřené časové diference určují dvě větve hyperbol,
v jejichž společném bodě se nachází zdroj akustické emise.
Ohnisky hyperbol jsou snímače, jedno ohnisko je hyperbolám
společné.
- 241-

Algebraické algoritmy pro t ř i snímače oznbčíme ЗА. Je..ch
představitelem je algoritmus, nazvaný v £2J metodou průsečíků
kružnic. Nejprve počítáme z kvadratické rovnice pomocnou v e l i činu TQ, to je vzdálenost zdroje od společného ohniska.
Ze dvou hodnot r Q f které dostaneme, vyřadíme záporné rQ jako
fyzikálně nereálné. Z nezáporného r 0 vypočteme pomocí lineárních rovnic souřadnice zdroje x, y. Lokalizace je jednoznefinb.
Jednoznačné je také tehdy, jsou-li obě r Q nezáporné a sobě
rovná. J s o u - l i obě TQ kladná a rozdílné, je lokalizace dvojznačná.
Goniometrické algoritmy pro t ř i snímače, 3G, jsou v podstatě výpočtem polárních souřadnic zdroje. To vyžaduje paralelně transformovat souřadnice tak, aby společné ohnisko bylo
v počátku. Následuje řešení goniometrické rovnice tvaru
a cos <f + b sin<p + с = O, nepř. podle algoritmu uvedeného
v Í2] jako metoda průsečíku hyperbol. Obdržíme dvě základní
hodnoty (f , z nich vypočteme pomocí lineárních rovnic dvě
hodnoty r, totožné s hodnotami r Q , vypočtenými podle ЗА. Polární souřadnice zdroje r, <f transformujeme na kartézské,
které dále transformujeme zpět do základní souřadné soustavy.
Algoritmem typu 3G je také výpočet podle [ 5 ] e jeho úprava
[ 4 ] , nebo postup naznačený v [ 1 ]
3. Algoritmy pro č t y ř i snímače
Kombinované algoritmy pro čtyři snímače, 4K, l o k a l i z u j í
zdroj akustické emise pomocí některého algoritmu pro t ř i snímače. Je-11 výsledek dvojznačný, vybereme správnou l o k a l i z a c i
podle t ř e t í časové diference, změřené pomocí Čtvrtého snímače,
tak jak je t o , ne zcela správně, popsáno v [ 4 ] .
Algebraické algoritmy pro č t y ř i snímače, 4A, nepř. výpočet [ 6 j , používají věech t ř í časových diferencí к s e s t a v e ní systému t ř í lineárních rovnic pro neznámé r Q , x, y. Lokal i z a c e je jednoznačná, výpočet r Q není nutné provádět.
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•U Porovnáni algoritmů
Algoritmy můžeme porovnávat z různých hledisek. Podle
složitosti jsou algoritmy 4K nejsložitější, následuji ЗА в
!G, nejjednodušší jsou 4A. Rozdíl mezi ЗА a 3G není velký,
3G jsou sice jednoduěSÍ, evSek výpočet obsahuje goniometrické a cyklometrické funkce.
Čtyřsnimačová lokalizace je dokonalejší než třísnímačová - u ní nelze nikdy zcela vyloučit dvojznačné výsledky.
Tomu odpovídají i algoritmy. Ale různé algoritmy pro stejný
počet snímačů musí dávat stejně dokonalé výsledky, nebol řeší stejné geometrické konstrukce. Při výpofitech podle algoritmů z citované literatury však zjiSíujeme, že tomu tak vždy
není. Zatímco jeden algoritmus dá správný výsledek, dojdeme
při výpočtu téhož případu jiným algoritmem někdy jen к neurčitým výrazům, zpravidla tvaru x. Neurčité výrazy jsou vždy
příznakem nedokonalosti algoritmu, vždy můžeme algoritmus
doplnit nebo upravit tak, aby dével správný výsledek.
Jako příklad uvedeme algoritmus typu ЗА podle [2]. Nacházejl-li se snímače na jedné přímce, vedou všechny výpočty
na neurčité výrezy. Algoritmus doplníme pro tento případ delším algebraickým výpočtem nebo výpočtem podle 3G. Zajímavým
příkladem jsou také algoritmy 4A. Snadno je doplníme výpočtem podle 4K. Jestliže vSak první část tohoto výpočtu, třísnimačová lokalizace, dévu dvojznačný výsledek, je výběr
lokalizace pomocí čtvrtého snímače nemožný.
5. Z.iednodušené algoritmy
'. jednoduSení algoritmů dosáhneme vhodným umístěním skupiny snímačů vzhledem к souřadné soustavě. Není-li takovéto
umístěni možné, transformujeme souřadnice. Paralelní transformace, u algoritmu typu 3G nezbytná, zjednoduší i ostatní
algoritmy tak, зе výpočet je jednodušší, přestože jsou algoritmy rozäíŕeny o transformaci. Rotační transformace výpočet
zpravidla nezjednoduší.
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Dalšího zjednodušení algoritmů dosáhneme změnou uspořádání snímačů ve skupině. Zhruba platí, že cím je obrazec snímačů symetričtější, tím je algoritmus jednodušší.
Kombinací obou způsobů zjednodušení vznikají velmi jednoduché algoritmy, nepř. algoritmus typu 4A, uvedený v f3j,
nebo algoritmy typu ЗА pro snímače, zobrazující rovnoramenný
pravoúhlý trojúhelník, jehož ramena splývají s osami souřadnic. Takto zjednodušeným algoritmem je i algoritmus pro pět
snímačů, také uvedený v [3j> Je to vpodstatě algoritmus typu ЗА, počítající každou souřadnici zdroje pomocí jiné trojice snímačů.

Fodstetné rozdíly, dané geometrií lokalizace, jsou mezi
algoritmy pro různý počet snímačů. Algoritmy pro týž počet
snímačů, doplněné o řešení případů, projevujících se neurčitými výrazy, dávají stejné výsledky. Liší se však složitostí
a použitými početními operacemi.
Algoritmy lze zjednodušit vhodným rozmístěním snímačů
ve skupině a vhodným umístěním skupiny vzhledem к soustavě
souřadnic.
Počet a rozmístění snímačů ve skupině mé také vliv
ne přesnost lokalizace, eliminaci chybných lokalizací a
elektromagnetických poruch a na počet víceznačných lokalizací. Vhodným rozmístěním čtyř snímačů lze dosáhnout i toho,
že všechny lokalizace jsou jednoznačné.
Umístění skupiny snímačů vzhledem к soustavě souřadnic
nemá na ostatní vlastnosti lokalizace vliv.
Všechny tyto skutečnosti musíme brát v úvahu při výběru vhodného algoritmu. Je zřejmé, že vliv na výběr má i použitá výpočetní technika.
Ne závěr poznamenáme ještě, že existují i algoritmy,
dávající jen přibližné výsledky lokalizace. Ty mohou být zce-
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la jednoduché, avšak za cenu zhoršení nejen přesnosti, ale i
dalších vlastností lokalizace.
Literatura
flj Азty, M.: Acoustic emission source location on a spherical or plane surface. NDT International 11, 1978, ?.23 p.
[2J GreSnikov, V.A. - Drobot, Ju.B.: Akustičeskaje emissije.
Moskva, Izdatelstvo standartov 1976, s. 52 - 55.
[2З Chretien, N. - Perennes, C : La localisation des sources
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[4] Rindorf, H.J.: Acoustic emission source location in theory and in practice. Technical Review Bruel and Кjeer,
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[5j Tobias, A.: Acoustic emission source location in two dimensions by an array of three transducers« Non-Destructive Testing 9, 1976, p. 9.
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URČENÍ KONCENTRAČNÍHO ÚČINKU VRUB& METODOU AKUSTICKÉ EMISE

P r e v o r o v s k ý , Z . - K l o f é č , J . - ČSSR

1 . Úvod

Vliv konstrukčních vrubů ne únosnost konstrukt í vyrobených z kompozitních materiálů se většinou posuzuje ne základě nížení statické meze pevnosti. Porovnání krátkodobé pevn o s M vrubovaného a hladkého tělese neumožňuje posoudit účinek vrubu na počáteční stadia porušování, kdy poškozováni
materiálu není dosud úzce lokalizováno. Právě tato stadia v
rozhoduji o životnosti ь provozuschopnosti konstrukce.
Při sledování akustické emise v počátečních ;; radiích
poškozování kompozitu nebyl díky vysoké emisní aktivitě celého objemu pozorován významný rozdíl mezi aktivit--u hladkých a vrubovaných těles [lj. Takto posuzovaný prakticky zanedbatelný končen'reční účinek neodpovídá nepř. výrazným
změnám optické propustnosti vzorků v bezprostředním okolí
koncentrátorů napatí a neodpovídá ani skutečnosti, že tato
oblas" je vidy zárodkem porušení tělesa.
Proto byl navržen nový postup sledování změř
aktivity kompozitních materiálů s umělými vruby, využívajíKaiser va efektu к vyloučeni emisních zdrojů / oblastí
mimo dosah koncentračního účinku /rubů. Výsledky uvedené
zprávě C.2 J potvrdily možnost hodnotit tímto , os tupém
na základě akustické emise koncentrační účink. kruhových
o vorů různého průměru e vedly к důležitému zé
u, ;-.e v nejbližším okolí kruhového vrubu je počet emisních ignálů v etap
nte zivního nárůstu emisní ak ivity nejméně stokrát vyšší než by odpovídalo přípustnému namáháni ma e.iélu.
2. Meto ike zkoušek vrubovaných těles s využi im Kaiserove
efektu
Pro kvantitativní hodnocení koncentrační h .činku umělých v-ubů byla použita zkušební tělese ze ske ných a uhlí- 246 -

kovech laminátu. Desky skelného leminétu byly připraveny z polyesterové pryskyřice, leainací čtyř vrstev skelné tkaniny
YPLAST ЬО, kladených pod úhly 0°, -30°, +30°, 0°. Část desek
byla vytvrzována za teploty 70 0 0 Ü a část při teplotě 20 U C .
Z desek byly nařezány zkušební vzorky pro tahové zkoušky,
při nichž byly ověřovány účinky tři typů činkovitých vrubu.
Rozměry i tvar zkušebních těles i postupně zhotovených iinkovitých vrubu jsou patrné z obr. 1 (vruby typu VI, 42, V3).

2,87

2,03

Obr. 1. Zkušební vzorek kompozitu s činkovitými vruby
Při zkouSkéch byly snímány signály akustické emise snímačem D/E-D 9204 e zpracovávány pomocí analyzátoru akustick«'
emise typu D/E 3000. Celkové z e s í l e n í ve frekvenčním rozsahu
100 kHz-1 MHz bylo 82 dB.
Ne obr. 2 je schematicky znázorněn způsob postupného zatěžování zkušebních t ě l e s , využívající Kaiserove • fektu к odstranění nežádoucích signálu. Nejprve byl zatěžován hladký
vzorek do napěti €Q m8X» odpovídajícího asi 25 % meze pevnost i zkoušeného typu laminátu. Po časové prodlevě byl vzorek
odlehčen na předzatížení 200 N. Tento cyklus byl opakován
j e š t ě dvakrát, přičemž emisní ak i v i t e následkem Kaiserove
efektu poklesla na zhruba 1 % oproti prvnímu zatížení (je
známo, že u kompozitu se Kaiserův jev v důsledku " f e l i c i t y "
efektu neuplatňuje zcela stoproc n:ně а к úplnému vymizení
signálu akustické emise nedojde prakticky nikdyЛ Bez vy;í- 247

p

[N]

i

i! ú}

Obr.2002. Schéma zatěžování zkušebních těles
mání z čelistí stroje byl poté na předzatíženém vzorku zhotoven vrub typu VI a vzorek s tímto vrubem zatěžován do <э
o maz
v průřezu zeslabeném vrubem. Při prvním zatíženi takto vrubovaného vzorku se následkem vrubového účinku emisní aktivita
opět zvýšila. Po tomto cyklu následovaly další dva cykly odlehčení - zatížení, při nichž v důsledku Keiserova jevu prakticky vymizela emisní aktivita způsobená účinkem vrubu VI.
Stejným způsobem byly provedeny a cyklovány vruby typu V2 a V3<
Kaiserův efekt při opakovaných zatěžováních zkoušených kompozitu ilustruje tab. 1.
Ověření Kaiserova efektu uhlíkových kompozitu
Tab. 1
vrub

zatíž,
č.

vz.1/1

vz.1/2

*C \
\ ME
171 6144 309 3554 277
7
3
3
1 39
1
2
1f
5
1
277 51 315 6E
33
6
163
57
9
2
2
2E
12
4
5
327 1158 112 1f5 25
6C 10
20
9
1
N

E

hlartký
vzorek

0
1
2

2406
£1
41

1.vrub
(otvor

ß 4 mm)

0
1
2

260
32
6E

2.vrub
(V3)

0
1

3340
iei

vz.1/3
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3. Určeni koncentračního faktoru vrubu
Koncentrační účinek vrubu je kvantifikován tzv. skutečným
součinitelem koncentrace napětí
, definovaným jako poměr
kde 6 R resp. бу jsou tahová napěti, při nichž dojde k póruSení hladkého, resp. vrubovaného t ě l e s e , přičemž (Sr se bere
v nezeslabeném průřezu. Teoretické hodnoty Ъ pro různé vruby
ve skelných laminátech jsou vyčísleny v práci [ 3 ] ( v i s obr. l ) .
Přijmeme-li předpoklad oprávnenosti lomového kritéria, použitého к teoretickým výpočtům, nejen pro porušení t ě l e s , ale i
pro začátek intenzivního nárůstu signálů akustické emise, můžeme porovnat koncentrační účinky zjiStěné metodou akustické
emise s teoretickými předpověďmi«
К vyčíslení #• z údajů akustické emise je třeba znát závislost Deremetru N„ (počet překmitů), resp. N„ (počet emisních
událostí«) na napětí ö pro hladká i vrubovaná tělesa e z těchto závislostí určit kritická napětí počátku intenzivního nárůstu akustické emise. Příklad těchto závislosti při zkouškách
prvního vzorku je na obr. 3, kde je rovněž znázorněn způsob
odečtu kritických hodnot napětí ^ p (odpovídá počátku emisní akt i v i t y ) , resp. £ jjg (odpovídá prvnímu výraznému zlomu č i ohybu
emisní charakteristiky), kde index i vyjadřuje typ vrubu
(i - 1, 2, 3 ) .
Kritická napětí byla pro každý vzorek i vrub určena jako
průměr hodnot odečtených z průběhů H£(<>) a NG«>) . Koeficienty koncentrace napěti ft^ vyjadřující účinek vrubu V^, byly
spočteny jako:

^g ш м с
ik

pro i « 1, 2

/2/

kde б oлm mez
- - maximální dosažené napětí při zatěžování hladkých
těles.
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МО 3 ]

20
Obr. 3. Průběhy N E (6; , N c f6J a Odečet kritických napětí
u vzorku skelného laminátu

U vrubu V3 byl к výpočtu э&. použit aritmetický průměr napět
6\ a б ^ к , nebol krivky N-, c (6) se většinou vyznačovaly
náhlým strmým nárůstem od samého počátku emisní aktivity ("f
licity" efekt se prakticky neuplatnil).
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Souhrnné výsledky zjištěných koeficientu koncentrace napěti X>, pro tři typy kompozitu jsou zaneseny spolu s teoretickými hodnotami do tab. 2. Uváděné výsledky představuji
střední hodnoty přes soubory 10 až 15 zkušebních těles, kde
se variační koeficienty pohybovaly mezi 5 až 15 % (variační
koeficienty při experimentálním ověřování 9t^ z mezí pevnosti
se v práci [3J pohybovaly od 15 do 20 % ) .
Koncentrační účinky vrubů zjiStěné pomocí akustické emise
Tab. 2
Kompozit
Sklo-PES

C-Epoxy

1

3

70

©"ok
MPa
31

1,32

2,02

2,73

20

44

1,39

1,75

2,75

-

65

-

-

2,91

1,25

2,03

2,87

°C

1'eoretické hodnoty

2

T_ - teplota vytvrzováni kompozitu
Q . - kritické napětí po&étku intenzivního nárůstu akustické
emise hladkých těles
3ř. , , - součinitelé koncentrace napětí vrubů VI,2,3
V tab. 2 jsou pro srovnáni uvedeny také hodnoty kritických
napěti počátku intenzivního nárůstu akustické emise (ohybu
na křivkách N E c (<») hladkých těles, 6 Q k , u nichž je patrný
vliv teploty vytvrzování skelných kompozitu stejného složení
- u kompozitu vytvrzených ze vyšSí teploty je <? o ] c následkem
přítomnosti vnitřních pnuti vznikajících při ochlazování výrazně nižôí. Defekty způsobené vnitřním pnutím se uplatňují pouze
při prvním zatěžováni hladkých těles a na koncentrační účinek
umělých vrubů vliv již nemají. U uhlíkových kompozitu je uváděna pouze hodnota součinitele Э6--, neboí místo vrubů typu
VI,2 byly u tohoto souboru testovány kruhové otvory.
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4. Závěr
S využitím Kaiserova efektu při opakovaných zatíženích byly z okamžiků intenzivního nárůstu emisní aktivity hladkých a
vrubovaných těles kompozitních materiálů stanoveny koeficienty
koncentrace napětí velmi blízké teoretickým hodnotám udávaným
• literatuře. Relativně velké rozptyly kritických napětí, odpovídajících výrazným změnám emisní aktivity, jsou způsobeny jek
vadami zanesenými do vzorku při výrobě vrubů, tak subjektivními vlivy při stanovení oblasti zlomu na křivkách tL,c ^ .
Získané výsledky nicméně naznačují napětí pro vruby různého
typu pomocí měření emisní aktivity je univerzálně použitelný
k určení skutečného vlivu vrubů na počátek porušování konstrukce. Výhodou tohoto postupu je, že lze zjistit vrubové účinky i
nepravidelných či těžko měřitelných vrubů, u nichž nelze koncentrační faktor nelézt teoreticky, a to aniž by bylo nutné zatěžovat konstrukci až do lomu. Na jediném tělese lze takto stanovit nezávislý vrubový účinek více vrubů rušného typu. Další
orientační zkoušky prokázaly, že navržený postup je použitelný
nejen pro polymerní kompozity, ale i pro ostatní, nepř.
materiály.
literatura:
[lj Kabelka J. a kol.: Výzkumná zpráva Z 819/82. Praha, ÚT
1982.
í2] Kabelka J. a kol.: Výzkumná zpráva Z 909/84, Praha, ÚT ČSAV
1984.
[3j Věchet J.: Strojírenství 34 (2), 84 (1984).
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PRÍSPEVOK K STANOVENIU CHARAKTERU DEFEKTOV POMOCOU
PRENOSOVÝCH FUNKCIÍ ODRAZU
Martin Kuna - ČSSR
1. Úvod
Ultrazvuková frekvenčné analýza poskytuje kvalitatívne
vyššie možnosti hodnotenia defektov zistených defektoskopickou kontrolou, než doteraz používané hodnotenie pomocou
náhradných velkostí. Frekvenčná analýza oproti doteraz používaným metódam, ktoré spracúvajú informácie o priebehu
amplitúdy echa, postihuje aj zmeny vo fázových pomeroch ech,
čím umožňuje extrahovat komplexné informácie dostupné v rámci
statického hodnotenia defektov.
Z pohiadu poskytnutie informácií o defekte sa najvýhodnejšie javí posudzovanie defektov podlá prenosových funkcií
odrazu [ l ] . Tento príspevok sa zaoberá modelovaním a predikciou tvaru spektier a ech pre hraničné tvary defektov
a rekonštrukciou prenosových funkcii defektov v nízkofrekvenčnej oblasti.
2. Predikcia priebehov ech defektov
Použitú ultrazvukovú sondu je možno charakterizovat pomocou komplexného spektra signálu odrazeného od známeho definovaného defektu. Obvykle to býva odraz od nekonečnej rovinnej plochy alebo od vývrtu s plochým dnom v kolmom smere
na dopadajúce vlnenie. V [ l ] bolo použité pre teoretický výpočet prenosových funkcií defektov ako referenčné spektrum
vývrtu s plochým dnom v kolmom smere.
Ultrazvukový signál dopadajúci na defekt môže byl popísaný v časovej oblasti funkciou a p ( t ) alebo vo frekvenčnej
oblasti komplexným spektrom S ^ f ) . Odraz signálu od defektu
je matematicky popísaný ako proces konvolúcie dopadajúceho
signálu a impulznou odozvou (prenosovou funkciou odrazu) g(t)
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defektu [2]. Výstupný signál (echo) s 2 (t) v časovej oblasti je daný vztehom

s 2 (t) = g(t) * s R (t)
kde

*

značí konvolučný

s (t)
Konvolučný
sobenie:

= /

/1/

súčin
SR(ť)g(t-ť)dť

súčin sa vo frekvenčnej oblasti redukuje na ná-

Š2(f)

= Š R ( f ) G(f)

/3/

kde S 2 ( f ) je komplexné spektrum echa a G(t) je komplexné
spektrum prenosovej funkcie odrazu.
Teda pri známom komplexnom spektre použitej sondy
možno předpovědět tvar echa resoektívne jeho komplexného
spektra od definovaného defektu.
Pre overenie teoretických predpokladov boli matematicky namodelované prenosové funkcie odrazu v basovej oblast i podlá vztahov uvedených v [ l ] . Boli to prenosové funkcie
vývrtu s plochým dnom d = 4,2 mm pre uhol dopadu 24,23 stupňa, drážky o Šírke h = 6 mm pre uhcl dopadu 20°, boku valcového vývrtu d = 5,1 mm a vývrtu s gulovým zakončením
d = 3,1 mm. Ako vstupný signál som použil echo Širokopásmovej sondy LSN cd vývrtu s plochým dnom d = 3,1 mm v kolmom
smere. Proces konvolúcie bol robený vo frekvenčnej oblast i - vzájomné násobenie soektier namodelovaných prenosových
funkcií odrazu so spektrom vstupného signálu. Spetnou Fourierovou transformáciou sa získal predpokladaný priebeh echa.
Meraniami na umelých defektoch boli verifikované teoretické
priebehy.
Na obr. 1 - 4 BÚ v hornej lavej časti zobrazené priebehy vstupného signálu, namodelovanej prenosovej funkcie a predpokladaného oriebehu echa pre danú sondu a druh defektu.
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VSTUPNÝ SIGNAL * PRENOSOVÁ FUNKCIA = VYSTUP
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Obr. 1. Predikoia a rertfikáois pri«b«bu «oba a traru apaktx* pr» defekt typu:
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Defekt:Drážka sirka h=6mm uhol dopadu 20 stupňov
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ОЪг» 2, Prtdlkeia a Tariflkáeia priebehu eoba a traru spektra pre defekt typu: drážka
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ОЪг. 4« Pxedikola a verifikácia priebetau eoba a traru spektra pre defekt typu:
ш guíorým

IMHzl

V hornej pravej časti je zobrazené spektrum predpokladaného echa. V dolnej časti sú zobrazené časové priebehy nameraných ech a Drislušné apektré pre uvedené typy umelých defektov.
3. Vplyv a rekonštrukcia nízkofrekvenčnej oblasti
Cdrezanie nízkych frekvencií v prenosovej funkcii odrazu defektu má za následok, že v časovej oblasti dochádza
k deformácii prenosovej funkcie, fyzikálny efekt zanedbania
nulového difrakčného rádu je dobre známy v optike pod menom
"vyžarovanie tmavého póla" [ 2 ] . Reálny skúšobný systém s typickým obmedzením šírky pásme v okolí nominálnej frekvencie
neumožňuje získanie informácií z oblasti nízkych frekvenci í•
Vplyv odstránenia nízkych frekvencií na deformáciu
tvaru prenosovej funkcie je znázornený na hornej časti
obr. 5. Tu bola u modelovanej prenosovej funkcie drážky
odstránená oblast v spektre do 1 MHz. Toto odstránenie sa
prejavilo v časovej oblasti ako deformácie tvaru prenosovej
funkcie. V tomto prípade je možné popísal vzniknutú deformáciu pomocou vlastností Fourierovej transformácie [ 3 ] . Ide
tu o posunutie obrazu funkcie vo frekvenčnej oblasti pre
ktoré platí
x(t)
kde X(6J)-Fourierov obraz časovej funkcie x(t) a £OQ je
velkost frekvenčného posunutia.
V tomto prípade bolo posunutie 1 MHz, čo sa prejavilo v časovej oblasti ako modulácie harmonickým signálom s frekvenciou 1 MHz.
Na dolnej časti obr. 5 je ukázaný efekt spätnej rekonštrukcie pomocou počítača. Obr. 6 zachycuje reálne zistenú
prenosovú funkciu odrazu defektu typu drážky a jej úpravu
pomocou nízkofrekvenčnej rekonštrukcie.
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Sonda:L5N

Defekt:Drážka sirka h=Gmm uhol dopadu 20 stupňov (model)
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ОЪг. 5, Modelownie Tplyru nískofrelcTenSnej obleetl a j e j rekonštrukcie na tvar prenosovej

Sonda:L5N

Defekt:Drážka šírka h=6mm uhol dopadu 20 stupňov (exp.)
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4. Záver
Předložený referát poukázal ne možnosti predikcie
tvaru a priebehu ech a ich komplexných s p e k t i e r pomocou
konvolúcie. Reálne merania potvrdili zhodu predpovedaných
priebehov ech a spektier.
Taktiež bolo poukázané na vplyvy nízkofrekvenčnej
o b l a s t i spektra na tvar prenosových funkcií a ne možnosti
rekonštrukcie tejto o b l a s t i . Experimentálne práce preukázal i vhodnost rekonštrukčného procesu.
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