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POČÍTftČOVÉ VYHODNOCOVANÍ RflOIOGRfiMÔ

Ing. file* H a r t i n í k
Ústřední středisko radiační defektoskopie
Sdružení vědeckovýzkumných ústavu VUT v Brne
Hi inky 49, £03 00 Brno

l.Uvod

Při technické kontrole výrobků ve strojírenství a stavebnictví se v posledních desetiletích výrazně rozšířila technika
kontroly prozařování*. Hlavni výhodou tohoto postupu kontroly
je jeho nedestruktivní charakter, Možnost objevit i skryté vady
uvnitř materiálu a také skutečnost, že výstupen je obrazoví
informace - radiogram nebo televizní obraz. Zobrazení kontrolovaného předmětu může být při použití vhodných technických prostředků dostupné nejen v okamžiku kontroly, ale Může být i předzpracováno, např. zvýrazněním hran, barevný* rozlíšeniu apod.
V takové* případě se zmenšuje únava a možnost omylu personálu
provádějícího kontrolu výrobku.
Pokrok ve vývoji počítačové techniky v 80. letech umožnil
provádět poloautomatické a automatické vyhodnocení takto vzniklé
obrazové informace. Při zapojení počítačové vyhodnocovací stanice do systému řízeni výrobní linky je možné provádět označování míst vad u opravítelných výrobků, popř. tříděni neopravitelných výrobků na dobré a zmetky.
2. Uspořádání systému pro kontrolu prozařováním
Systémy pro kontrolu prozařováním lze rozdělit na systémy
pracující a nepracující v reálném č**9. U obou systémů se jsko
zdroj* záření používá buď technický rentgen nebo gamma zářič.
U systémů nepracujících v reálném čase se obraz exponuje
na speciální film nebo se převádí zesilovačem obrazu na viditelný/ snímá kamerou a zaznamenává na videomagnetofon. Zpracování pak probíhá dodatečně.
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Systémy pracující v reálněn čase používají rovněž zesilovač obrazu a kameru, výsledný obraz se však ihned zpracovává
v počítači a zobrazuje na obrazovku nebo popř. zaznamenává
na videomagnetofon.

3.

Technické prostředky používané při počítačové radiografií

3.1. Zdroj záření

I
i
í
|
|
•

Jako zdroje záření jsou používány technické resp. lékařské rentgeny nebo zářiče gamma. Zdroje záření lze pro danou
aplikaci chápat jako téměř bodové se širokým nebo úzkým svazkem záření. Kvalita (rozlišení) obrazu je dána jednak velikosti zářiče resp. ohniska rentgenky, jednak poměrem vzdálenosti předmét-detektor a zdroj-detektor. Hapř. při použití
běžné rentgenku s velikostí ohniska 16 mm vzdálené od detektoru 1 m lze na předmětu vzdáleném od detektoru 180 mm dosáhnout rozlišeni 1 ma. Obdobná situace je u zářičů, jejichž
velikost je rovněž v jednotkách Milimetrů. Pro speciální
aplikace vyrábějí přední světoví výrobci rentgenu <například
firma flndrex) rentgenku s velikostí ohniska 18 ym, které
se prodávají pod obchodním názvem Hicrofocus.
Maximální tloušťka prozařovaného předmětu závisí na nateriálu, zfc kterého je předmět vyroben, energii záření, akti~
vité zářiče resp. proudu rentgenky a době expozice.

3.2. Převodník zářeni - obraz, kamera
i
i
i
'

Jestliže se radiogram provádí klasickou filmovou technologií, je nutné dodržet podmínky pro správnou expozici a
vyvolání filmu. Při snímání filmové předlohy kamerou musí mít
celá snímaná filmová plocha rovnomerné prosvětleni s přesnosti
lepši než ÍX.
Při snícáni prozařovaného předmětu v reálném čase se
převádí rentgenové nebo gamma záření na viditelný obrtz,
který se snímá kamerou. Pro energie větší než 0.5 MeV se pou-

,
3
|
.»
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|

- 3 žívá desek s naneseným scintilátorem. Pro nižší energie j$
výhodnější tzv, zesilovač obrazu. Jde o elektronku, na jejíž
snímací straně je nanesen scintilátor, který po dopadu záření eaituje elektrony. Ty jsou fokusačním systém** elektronky
urychleny a nasměrovány na scintilátor, který vytvoří viditelný obraz. Dosahuje se zesíleni řádu desítek tisíc. Nevýhodou zesilovače obrazu je značná citlivost na přeziření 4
rozptýlené zářeni. Proto je nutné věnovat značnou pozornost
vykrytí zkoumaného přednětu, tj. odstínění přímého a rozptýleného zářeni jak na straně rentgenu, tsk na straně zesilovače obrazu.
Pro snímání obrazu se používají zásadně černobílé kamery,
protože videosignál z barevné kamery (pokud nejsou vyvedeny
jednotlivé složky R-G-B) obsahuje také nosný kmitočet barvy
4.43 KHz <systén Pf»L) a další namodulované barevné složky,
které při digitalizaci interferují se vzorkovacím kmitočte*
fl/D převodníku a způsobují změnu jasu jednotlivých bodů v různých snímcích. Při digitalizaci obrazu se často pracuje s několika po sobě jdoucími snímky. Pro udrženi synchronizace výsledného obrazu s přesnosti 1 bodu, tj asi 190 ns, je nutné řízení rozkladových obvodů kamery buď krystalem nebo synchronizace z IVD převodníku. Kamery řízené oscilátorem RC, které
jsou běžné na našem 'poloprofesionalnim' trhu, jsou pro tento
účel zcela nepoužitelné. Výhodné jsou zejména moderní kamery
s CCO snímačem. Pro účely radiografie musí snímač CCD obsahovat alespoň 512 x 512 bodů. V zahraničí jsou dostupné CCO
kamery s 768 x 512 body 111, které danému účelu plně vyhovuji.

3.3. Videomagnetofon
Pro záznam sejmutého obrazu z kamery lze alternativně
použít videomagnetofon. Toto řešeni je vsak za současného
stavu techniky problematické. Je to dáno následuj íčími
technickými omezeními>
- odstup signál šum je u kvalitních pásků nejvýše 56 dB
- nelze použít systémy potlačení šumu známé z nf techniky
<Dolby, předmagnetizace střídavým proudem)
- videomagnetofony provádějí při záznamu a čteni překódování

i!

I

;:
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fc

- 4-

barvonosných informací, což vnáší do signálu další přídavné parazitní kmitočty
- na pásku se objevují dropuoty
- výstupní signál není synchronní, což opět znemožňuje
digitalizaci s zpracováni několika po sobě jdoucích snímků.
Tento problém lze řešit jedině časovým korektorem, což je
přístroj, který obraz digitalizuje, ukládá do paměti a pak
synchronně obnovuje. Cena časového korektoru je ale vyšší
než cena videomagnetofonu.
Lze dopuručit jen záznam výsledného zpracovaného obrazu
s maximálním kontrastem a zvýrazněním všech potřebných ploch
(např. vad), který se již nebude dále zpracovávat.

3.4. Digitalizace obrazu (převodník R/D>
Obraz sejmutý z kárne r y se před počítačovým zpracováním
digitalizuje a ukládá do pas.ěti . Rozměr obrazu se volí zpravidla 512 x 512 bodů. Menší rozměr, např 256 x 256 bodů, se
hodí spíše pro aplikace v robotíce, pro vyhodnocování rádiogramu je ale příliš hrubý. Převodníky fVD pracují s rozlišením 6 až 8 bitů, takže digitalizovaný obraz má objem 256 KB.
Pokud se převádí stacionární obraz, je možné využít několika
po sobě jdoucích snímků. Pokud se provádí sečítání několika
po sobě jdoucích snímků, je možné ukázat, že šum výsledného
obrazu klesá s odmocninou počtu snímků, takže např. pro 64
snímků se šum zmenši až 8-krát. Vlastni sečitání snímků se
zpravidla provádí během procesu digitalizace, kdy se k obsahu paměti přičte nově převedená hodnota. Paměť snímku pak
t>á většinou šířku slova dvojnásobnou než rozlišení převodníku
(12-16 bitů), takže objem paměti je okolo 512 KB. S výhodou
se zde využívá speciální cyklus Read-Modif y-Wri te dynamických
pamětí, ze kterých je paměi obrazu většinou složena, takže
převod probíhá v reálném čase.

/

''/)j

3.5. Počítač
Pro vyhodnocení obrazové inforniace, jejíž objem je značný,
se používají moderní 16 a 32-bitové mikropočítače a pracovní
stanice. Podle požadovaného výkonu a druhu operací jsou tyto
počítače vybaveny dalšími technickými doplňky, jako je grafický procesor, FFT procesor a jiné. Pro speciální aplikace byl
v USfi vyvinut počítač flIS-5089, který obsahuje 512 procesorů,
z nichž každý zpracovává jeden obrazový řádek.
Výsledný obraz se většinou ukládá do velkokapacitní vnější
paměti (pevný disk 29 - 7*80 M B ) . Jako programovací jazyk se
u klasických systémů používá Fortran, U novějších např. jazyk
C obohacený o příkazy grafického procesoru £13, [31.

4. Programové vybavení pro zpracování rádiogramu
Zpracováním obrazu - rádiogramu rozumíme zpravidla následuj ici činnosti :
- zvýšení kontrastu obrazu
- odstranění nedokonalosti technického vybaveni - změny jasu
- naximální potlačení šumu
- potlačení zkreslení <soudkovitost, vydutost)
- zvýrazněni hran, ploch
- potlačení detailů nebo ploch
- analýza obrazu - např. vad, ploch oblastí, rozloženi apod.
Tyto problémy jsou v» většině případů programově řešitelné.
Doba prováděni jednotlivých operaci roste lineárně nebo kvadraticky s plochou obrazu. Pro snadnou realizaci a vysokou
rychlost je žádoucí umístěni zpracovávaného obrazu do operační nebo pracovní paměti procesoru. Při sekvenčním umístěni
na disku a malé operační paměti je vykonávání některých
maticových operaci (např. dvourozměrná FFT> časové neúměrně
náročné nebo prakticky nemožné.
Zvýšení kontrastu obrazu se provádí nalezením minimální
a maximální hodnoty xmin a xmax v obrazové matici s následnou
úpravou všech prvků obrazové matice výrazem
(x-xmin)*max/<xmax-xmin),
(i)
kde max je maximální hodnota obrazového prvku.

- 6-

Odstranění změny jasu se provádí odečítáním hodnot závislých na poloze bodu. Protože zněna jasu je způsobena většinou
kamerou, lze při zatemnění kamery získat rozloženi posunu jasu
v závislosti na poloze.
Potlačení Š U M U , zvýraznění hran a ploch se provádí P O M O C Í
lokálních operátorů - hodnota jasu každého bodu se nahradí
součte* hodnot okolních bodů násobených koeficienty podle matice příslušné operace. Matice pro různé operace byly odvozeny
např. ve C23.
Složitější operace, jako např. odstranění malých zrn
z obrazu, pozvolné změny pozadí nebo zvýrazněni objektů určité
velikosti se dá výhodně' provést metodami digitální filtrace.
Ke snímku se metodou FFT stanoví jeho Fourierův obrar
který
představuje spektrální vyjádření daného snímku. Oraerením spektra a zpětnou transformací <FFT"l> se získá původní obraz
s potlačením objektů různé velikosti. Podrobně je tento postup
popsán opět v fžJ..
Pro analýzu obrazu, tj . klasifikaci objektů, je potřebné
provést rozdělení obrazu podle určitých znaků. Klasickou metodou je binarizace obrazu - vymezení ploch, které patří určité
třídě objektů. V defektoskopii se obvykle hledají vady materiálu, které jsou v obraze charakteristické jednak jasem, jednak
polohou nebo velikostí. Je-li znám směr vady, je výhodné zvýraznit hrany v daném směru a binarizaci provést jednoduchým porovnáním jasu. Při známé velikosti vady <t»inimální a maximální) se
provede výše uvedeným způsobem digitální filtrace a pak opět
jednoduché porovnání jasu. Alternativně lze využít tzv. cenové
funkce, kdy volíme hodnotu S každého bodu 6 nebo 1 (předpokládá
se, že jas P nabývá hodnot mezi 9 a 1> a minimalizujeme funkci
C * (S-S'J* + fl * <S-P>*
<2>
pro všechny okolní body, kde C je cena okolních bodů a S' je
hodnota funkce v okolních bodech. Tímto postupem lze eliminovat
z obrazu malé a nesouvislé oblasti, které jsou do něj zaneseny
zpravidla šumem. Řešení výše uvedené minimalizace se provádí
netodaMi známými z řešení Isingova modelu feromagnetismu
pro magnet s náhodným polem.

IU
JJ

1
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MOŽNOSTI URČOVÁNÍ KOMPOZITNÍHO SLOŽENÍ MATERIÁLU PROZAŘOVÁNÍM
NEUTRONY
RNDr. Petr Votava, C S c , Ústřední středisko radiační defektoskopie VUT Brno
Úvod
J

Kromě dnes již tradičně používaných radiografických a rentgenografických metod se stále více do popředí zájmu dostávají
nedestruktivní měřící metody založené na použití neutronového
záření k určování různých fyzikálních, mechanických či che mických vlastností proměřovaných materiálů. Specifikum těchto
metod oproti ostatním radiometrickým metodám spočívá v tom,
že neutrony coby elektroneutrální částice velmi snadno pronikají coulombovským polem atomových jader, na kterých probíhají
veškeré interakční procesy. Důsledkem této skutečnosti je, že
neutronové záření má vyšší penetrační schopnost z hlediska
průchodu měřeným materiálem a to jak ve srovnání se zářením
gama, tak především ve srovnání se zářením beta. Tohoto aspektu je možno zvláště výhodně využívat při určování kompozitního složení materiálů vykazujících z makroskopického hie-

:

diska nehomogenní chemickou, případně i granulometrickou
strukturu.
1. Principiální podstata neutronové angrlýzy

i
i

Na základě interakčních mechanizmů uplatňujících se při re-

>

akci volného neutronu s atomovým jádrem, t.j. pružného a ne-

^

pružného rozptylu, radiačního záchytu a jaderné reakce spo-

á!

jené se štěpným procesem či emisí nabitých částic, jsou pro

;f

účely analytického využití při stanovení kompozitního složení

$%

využitelné především radiační záchyt a nepružný rozptyl. Za-

í|

tímco v případě radiačního záchytu je neutron při střetu s já-

í

drem pohlcen, přičemž veškerá kinetická energie neutronu je
předána jádru, v případě nepružného rozptylu dochází v důsledku střetu s jádrem pouze k částečnému přenosu krnetické
energie z neutronu na jádro. Tím se dostává jádro do energe-

>

_ c _

ticky labilního stavu, přičemž zpětná stabilizace probihf formou uvolnění fotonů. Uvolnění těchto fotonů probíhá v časovém
-16
-12
intervalu 10

až 10"

s od okamžiku střetu neutronu s já-

drem přičemž platí, že energie takto uvolňovaných fotonů je
pro atomová jádra jednotlivých prvků selektivní. Této zákonitosti je využívá"o pro stanovení přítomnosti různých prvků v
materiálu, kdy současně platí, že calkové množství takto uvolněných fotonů je úměrné kvantitativnímu obsahu příslušného
prvku v materiálu.
Měřící metoda založená na principu radiačního záchytu je
v odborné literatuře nejčastěji označována názvem Prompt Gamma Neutron Activation Analysis (dále PGNAA), v případě ne pružné interakce je používáno označení Inelastic Neutron Activation Analysis (dále INAA).
2. Přístrojové vybavení
Vzhledem k tomu, že se jedná o energetickou detekci záření
gama, je pro účely experimentálních měření zapotřebí spektrometrické aparatury. Jedná se tedy o poměrně náročné vybavení,
které však při stávajícím stupni rozvoje a dostupnosti jak
detekční techniky, tak i mikroelektrotechniky

a výpočetní

techniky skýtá v současné dobe" zcela reálné možnosti takovéhoto vybavení v potřebné sortimentní skladbě a její kvalitě.
Kompletní měřici aparatura se principiálně skládá ze:
a/ zdroje neutronů
b/ detektoru s energetickou rozlišitelností pro záření gama
o/ napájecí a vyhodnovací elektroniky
2.1. Zdroje neutronů
Ze sortimentu komerčně dostupných zdrojů neutronů lze použít
izotropních zdrojů založených na kombinaci transuranových a
lehkých prvků, t.j. např. Am241-Be, Pu239-Be apod. Tyto zdroje, u kterých je neutron získáván rakcí alfa, neutron jsou
zvláště vhodné pro analýzu metodou INAA, nebot produkují neutrony s průměrnou energií cca 4,5 MeV, což je oblast energií
odpovídající relativně hojnému výskytu diskrétních energetic-
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kých hladin atomových jader prvků nabuzených v důsledku ne pružných srážek s neutrony.
V posledních letech se však v tomto směru jeví progresívnejším zdrojem štěpný zdroj Cf 252, což platí zejména z pohledu metody PGNAA ,'l/,/2/. Důvodem je především nižší průměrná energie emitovaných neutronů včetně vyšší výtěžnosti
neutronů, nevýhodou nižší poločas přeměny (2,5 roku) a vyšší
produkce sekundárního záření gama.
2.2. Detekční technika
Základní podmínku pro energetickou detekci záření gama vyplňují principiálně celkem tři typy detektorů, a to polovodičový, scintilační a tzv. BGO detektor. Z hlediska jejich použití pro detekci a analýzu emitovaných fotonů jsou pro posouzení jejich vhodnosti rozhodující energetická rozlišovací
schopnost a detekční účinnost.
Polovodičové detektory, jejichž detekčním médiem je krystal germania c vysoké čistotě (HPGe) ev. germaniový krystal
driftovaný lithiem - Ge (Li), dosahující ze všech uvedených
typů nejvyšší energetické rozlišovací schopnosti. Hodnoty
tohoto parametru v zájmové oblastí energii detektovaných fotonů (cca 1-.8 MeV), dosahují v absolutní hodnotě velikosti
jednotek

keV. Podstatně méně příznivější jsou v tomto směru

scintilační uetektory. Tak napr. v případě scintilačního detektoru s krystalem jodidu sodného obohaceného thaliem - NaJ(Tl) - je dosahováno u špičkových světových výrobců
cca 1\ rozlišovací schopnosti (vztažené na absolutní velikost
detekované energie záření gama), což představuje téměř o řád
horší rozlišovací schopnost ve srovnání s polovodičovým detektorem. Nejméně vhodným detektorem v tomto směru je však
BGO detektor, kdy detekce fotonů je prováděna krystalem trigermaničitanu tetravizmutitého (BirGe-,0, ? ) .

Jejích energe-

tická rozlišovací schopnost se dle technických údajů výrobců
pohybuje v rozmezí 12-15%.
Zcela opačná situace je v případě hodnocení těchto detektorů z hlediska jejich detekční účinnosti. Zatínco v případě
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BGO detektoru je díky vysoké hodnotě efektivního atomového
čísla detekčního krystalu dosahováno cca 2,5 násobně vyšší detekční účinnosti než u scilačního detektoru s krystalem
NaJ(Tl), je naopak u běžně dodávaných polovodičových detektorů dosahováno 20% detekční účinnosti scilačního detektoru
(vztaženo na rozměry krystalu 75 x 75 m m ) . Je sice pravdou,
že špičkové světové firmy jsou již dnes schopny zakázkově vyrobit polovodičové detektory s 60% i vyšší detekční účinností,
ovšem jejich ceny jsou značně vysoké. Tak napr. v současné
době nabízené polovodičové detektory s krystalem HPGe s rozlišovací schopností 1,9 keV a detekční účinností 20% stojí
cca 25 tisíc DM, zatímco tentýž detektor s 30% detekční účinností již představuje cenové zvýšení cca o 10 tisíc DM.
Z hlediska uplatnění a využití v provozní praxi je však
jistou nevýhodou polovodičových detektorů to, že je nutno
germaniový krystal udržovat v prostředí nízkých teplot, což
jp> a? rinsurl bČ7np. realizováno kapalným dusíkem. V současné
době se však do budoucna jeví jako pozitivní možnost uplatnění nově vyvinutého chladícího elektrosystému, tzv. Helicool
systému. Tento způsob chlazení je v současné době již nabízen
na trh předními světovými výrobci této měřící techniky / 3 / .
Dle výše uvedených pramenů je tento systém schpen v provoz nich podmínkách pracovat

nepřetržitě po dobu 9000 provozních

hodin, přičemž následně další provozování vyžaduje pouze minimální servisní úpravu.
Souhrne

lze k problematice detektorů uvést, že volba a

výběr vhodného typu a jeho parametrů je jednou z klíčových
záležitostí mající bezprostřední vliv na konečné výsledky

J

uplatnění

"|

sledovaných metod pro analýzu kompozičního složení

materiálů. Principiálně lze konstatovat, že v případě stánovení jedné ev. dvou různých komponent v měřeném materiálu
lze použít levnější a méně náročnější tointilační detektor,
v případě vícesložkového rozboru lze předpokládat použití
polovodičové detekční techniky.

f
ú
-|
*

- 12 -

2.3. Napájecí a vyhodnovací elektronika
Energetická detekce záření gama představuje poměrně značné
nároky na přístrojové vybavení jak napájecího tak i výhodnevacího elektronického traktu. Měřící a vyhodnocovací aparatura
v návaznosti na použitou detekční techniku je tvořena následujícím řetězcem:
detektor - předzesilovač - napájecí obvody NN a VN - mnohokanžilový analyzátor - počítač - periferní zařízení
Zpracování naměřených spekter obsahujících jednotlivé linie
záření gama sledovaných 2ájmovýcn prvků je dnes již rutině
ralizováno pomocí PC systémů. Tyto zahrnují vesměs celou řadu zpracovatelských programů, pomocí nichž lze naměřená spektra vyhodnotit do požadované finální podoby z hlediska sledovaných zájmových ukazatelů.
Stávající situace v oblasti této měřící techniky je taková,
že přední světoví výrobci jako jsou např. Silená, Canberra,
Ortec apod, jsou schopny dodat různé varianty a modifikace
takovýchto spektrometrickych zařízení včetně periferní zpracovatelské části, a to aí už ve verzích pro laboratorní či
terénní měření.
3. Předpoklady praktického uplatnění
Na základě celé řady publikovaných prací ai už z oblasti strojírenské či stavební technologie, případně dalších průmyslových odvětví včetně geologie, zemědělství, biologie a lékařství, jejichž souhrnný přehled uvádí Gladney / 4 / , vyplývá,
že tyto metody

v oblasti nedestruktivních zkušebních metod

představují sice náročnou, ale spolehlivou metodu pro rychlé
určování kompozitního složení materiálů.
Z hlediska charakteristiky způsobu měřícího uspořádáni
lze předpokládat především dvě základní varianty měřícího uspořádání. 3sou to varianty, při kterých je měřený materiál
situován mezi zdrojem záření a detektorem, ev. kdy zdroj záření spolu s detektorem jsou situovány na téže straně povrchu
měřeného materiálu (obvodové zdivo, panely, překlady apod.).

Z pohledu stavební technologie lze jako prvky primárního
zájmu předpokládat především Si, AI, Ca, Fe, případně C a H,
a to ai už v různých kompozitních formách (SiCL, CaO, CaCO,,
AljOj) či samostatně (ocelová výztuž). Při posuzování možnosti
určování Si, AI, Ca, Fe lze konstatovat, že při stanovení Si,
AI a Fe lze úspěšně aplikovat jak metodu PGNAA, tak i metodu
INAA / 5 / , / 6 / , přičemž zvláště stanovení obsahu Fe metodou
PGNAA je velmi výhodné z hlediska značné citlivosti stanovení
dané vysokou hodnotou účinného průřezu jádra Fe 56 pro záchyt
neutronu /!/. V případě Ca je prakticky aplikovatelná pouze
metoda PGNAA, což současně platí i pro stanovení vodíku, zatímco v případě uhlíku je naopak použitelná pouze metoda
INAA / 8 / . Zcela mimo možnosti aplikace těchto metod je kyslík,
který z důvodů mimořádně nízkých hodnot účiných průřezů jak
pro radiační záchyt, tak i pro nepružný rozptyl nelze žádnou
z uváděných metod úspěšně stanovit. Při určování kompozitního
složení silikátových materiálů nsní tato skutečnost vzhladetn
k charakteru složení, které tyto materiály vyzařují, žádnou
omezující podmínkou nebo nedostatkem.
I když tyto metody jsou z hlediska jejich aplikačního vy-

*

užívání dosud směrovány především do oblasti on-line techno-

>*

logických měření /9/, /10/, lze předpokládat, že je bude

•

možno též úspěšně aplikovat i v oblasti stavebního inženýr-

'?

ství. 3ako příklady konkrétních aplikací lze např. uvést

'j

stanovení poměru křemičité a hlinitanové složky či případně

',

stupně karbonizace

[.':;

betonu, přítomnost ocelové výztuže či

změnu obsahu fyzikálně vázané vody u různých druhů stavebních

Lk

konstrukcí.

5

Závěr

W

I

Diskutované metody PGNAA i INAA představují z hlediska praktického aplikačního využití nové progresivní nedestruktivní
metody pro určování at už fyzikálních, chemických či mechanických vlastností materiálů. Jejich využití lze především
směrovat do oblasti stanovení kompozitního složení spojeného
s kvantitativním určováním obsahu aí už majoritních či mino-

?'
\í
>>
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řitních komponent. Z celé řady dosud publikovaných prací /I/,
/5/, /9/ lze usoudit, že zvláště metoda PGNAA při použití
štěpného zdroje neutronů Cf 252 skýtá velmi dojaré předpoklady
využití v celé řadě měřících aplikací, a to~at už v laboratoř-'
nich Či terénních podmínkách.
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RTG OEFEKTOSKOPICKÉ MATERIÁLY INOUX
Dostál

Josef, Ing.

Fotochema, v. p. VÚFCH Hradec Králové

Po roce zkušeností s výrobou a užitím našich materiálů Indux R-4 a
R-7 je dobré provést bilanci úspěchů či neúspěchů, shrnout poznané vlastnosti a užitné hodnoty filmu. Je třeba hodnotit jak senzitometrické a
mikrosenzitometrické charakteristiky, tak i fyzikálně mechanické vlastnosti tolik důležité u Vás.
Na začátek by bylo vhodné zopakovat si názvosloví, termíny, podstaty metody a hodnocení technických rtg filmů, aby další výklad byl bez
problémů.
1.1 Expozice I (X, gama) je časový integrál intenzity záření (X, nebo
gama) dopadající na film, vyjádřený v aktinometrických jednotkách
(Gy, nebo mGy).
1.2 Citlivost S je kvantitativní míra účinku radiační energie na fotografický materiál za specifických podmínek expozice, zpracování a
měření. Citlivost se stanovuje z hodnot dávky K (Gy) potřebné
k dosažení optické hustoty D . + 2 dle vztahu
1

I

i
í
Si
'.
H
í
{
f

3

—

1.3 Lokální gradient G,, či G~ je směrnice senzitometrické charakteristiky v bodě, který odpovídá normami předepsané optické hustotě. Pro
G. je to bod D . + 2, pro G, D - + 4. Lokální gradienty se určují
ze senzitoretrické charakteristiky. K numerickému stanovení se charakteristika aproximuje polynomem 3. stupně a diferenciálem se určí
příslušné směrnice.
1.4 Zrnitost 6? je stochastická fluktuace denzit ve zpracovaném mate-
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riálu při denzitě O > + 2. Stanoví se paiací mikrodenzitometru
se štěrbinou 100 - 0,5/Um pro šířku vzorku 100 mm. Jde o bezrozměrnou veličinu éí, která se stoupající velikosti značí vyšší
fluktuace denzit, tedy zrnitost.
1.5 Systémový parametr SP je poměr lokálního gradientu G, a hodnoty
zrnitosti GÍ. Jde o ekvivalent k poměru signál - šum.
1.6 D . je hodnota optické hustoty neexponovaného chemicky zpracovaného filmu.
1.7 Systémová třída je zařazení daného filmu dle normy DIN 54 111 a
ISO podle požadovaných minimálních či maximálních hodnot gradací,
zrnitosti a systémového parametru, které limituje možnost užití
filmu. Zařazení dle výsledné kvality získaného obrazu sestupně
od 6 I do G IV.
Indux R-4 systémová třída G II
Indux R-7 systémová třída G III
2.1 Pro stanovení charakteristické křivky (závislost dcsažené optické
hustoty po zpracování na expozici) se používá rtg záření při napětí 220 kV na rentgence s filtrací 8 mm Cu tak, aby každé pole
bylo exponováno s max. chybou - 3 % a přírůstek expozice činil
•méně než 0,15 log K.
2.2 Filmy se exponují v evakuovaných, nebo kontakt dobře zajištujících
kazetách s Pb folií o síle 0,02 - 0,04 mm oboustranně.
2.3 Chemické zpracování je obecně známé vyvolávání, ustálení a praní
filmu, jehož výsledkem je negativní obraz skutečnosti vytvořený
kovovým Ag na filmu.
Systemizace a klasifikace filmů je zahrnuta v příslušných podnikových normách, která vychází ze zahraničních norem ISO 7004,
DIN 54111 návazných nově se tvořících mezinárodních a národních
norem a příslušných norem ČSN.
Po tomto nezbytném úvodu následující fakta:
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V tabulce č. 1 jsou uvedeny hodnoty požadované normou DIN 54111
(a všemi novými normami platnými v z.ápadní Evropě)pro zařazení do
příslušných tříd.
Tabulka

norma a

Č.

1

hodnoty

požadované

příslušná třída

G
l
(min)

SP

° m in

S

G
2
(min)

6*0
(max)

(rain)

(max)

(max)

C

II

4,1

6,8

0,028

150

—

250

G

III

3,8

6,4

0,032

120

—

400

R-4

4,2

7,2

0,023

200

0,3

70 - 95

R-7

4,0

7,0

0,033

140

P, 3

200 - 340

OIN 54111

PNO FOMA

Z uvedené tabulky je zřejmé, že nároky kladené podnikovou normou
na naše filmy z hlediska senzitometrických charakteristik jsou přísnější než u zahraničních norem. V následující tabulce č. 2 jsou uvedeny senzitometrické hodnoty různých emulzních čísel Induxu R-4 a
R-7 získaných šestinásobným nezávislým opakovaným měřením. Stanovení,
expozice a vyvolávání bylo provedeno u BAM v Západním Berlíně v dubnu
1989 v rámci certifikace našich materiálů Indux nezávislou zkušebnou.
Chemické zpracování bylo v případě výsledků uvedených v tabulce č. 2
provedeno následovně:
a) Vývojka Foma RTG 5 min. 20 °C, míchání probubláváním N„.
Ustalovač Foma 5 min. 20 °C, občasné míchání.
Praní 15 - 25 °C 10 min.
(Toto zpracování je současně i zakotveno v podnikové normě - viz
tabulka č. 2.)

I
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b) Altarnativní zpracování ve vývojce Agfa-Gevaert G127 5 min. při
20 °C, další podmínky zpracování shodné s bodem a ) .
Tabulka č. 2

materiál

naměřené

a vyvolání

G

Indux R-4

l

G

?

4

hodnoty

SP

D

min

S

I
(mGy)

vyv.a)

4,85

8, 35

0,0198

245

0,20

80

11 ,65

Bti.C. 9003.
vyv.b)
9007-1,

4,45

7, 5

0,0173

251

0,20

80

11 ,9

vyv.a)

4,3

7, 65

0,0284

150

0,23

250

3 ,7

au. č. 8007,
B008, 9002 vyv.b)

4,2

I , 55

0,0277

152

0,23

250

3 ,9

9007-2
Indux R-7

Z uvedených výsledků je zřejmé, že naše materiály při testování
a certifikaci mají dostatečnou rezervu pro splnění kvality obrazu požadovaných dle třídy G II, resp. G III.
Aby přehled byl úplný, uvádím následující dvě tabulky. Jde o vyhodnocení zahraničních materiálů firem Kodak, Du-Pont a Agfa-Gevaert
opět na BAM v dubnu 1989 (tabulka č. 3) u příležitosti vytváření nových
mezinárodních norem, zpracování dle doporučení výrobce. Tabulka č. 4 pak
uvádí naměřené hodnoty pro materiály Agfa-Gevaert D-4 a 0-7, ale provedeno u firmy Du-Pont v Bad Homburgu v NSR, v porovnání oproti měření
u BAM.
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Tabulka č. 3

Film a
klas . tř.
D-4

G

i G II

NDT (
D-7
NDT '75
K-AX

G

l

dosažené hodn

SP

S

I (mGy)

0,0184

239

75

13,56

4,35

7,3
7,45

0,174

250

80

11,96

4,15

7,15

0,0282

147

220

4,58

6,45

0,0257

158

190

5,29

7,15

0,0242

171

205

4,93

4,4

f GUI 3,9

J

2

4,15

Tabulka č. 4
ÍNTERLAB COMPARISON OF CONTRAST MEASUREMENTS
Rim

Kodak
Agfa
BAM
Du Pont

Stated

00

-a

00-4

DuPont

In-Houas

DuPont

In-Housa

D-4

4.18

4.09

7.33

7.79

0-7

4.15

4.27

6.S3

6.82

D-4

4.13

4.33

7.18

7.85
7.01

D-7

4.01

3.94

7.01

D-4

4.27

4.40

7.75

7.57

D-7

4.03

4.15

7.06

7.23

D-4

4.34

4.34

7.04

7.04

0-7

3.ä4

3.94

6.55

6.55

Av«r-3s (0-4)

4.23

4.29

7.33

7.56

2.8%

3.6%

4.2%

Average ( 0 - 7 )

4.03

4.08

6.86

6.90

Sid. Deviation

2.0%

2.9%

3.9%

4.6%

' Sid. Deviation

1.9%

Uvedené tabulky snad nepotřebují komentáře. Závěrem testování a
certifikace našich materiálů Indux R-4 a R-7 u zkušebny BAM je získaný certifikát s následujícím textem (mj.):
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Filmy Indux R-4 splňují při manuálním zpracování V e vývojce Foma
RTG a vývojce Agfa-Gevaert G 127 požadavky systémové třídy G II (měření
BAM, Západní Berlín, 1989).
Filmy Indux R-7 splňují při manuálním zpracování ve vývojca Foma
RTG a vývojce Agfa-Gevaert G 127 požadavky systémové třídy G III (měření
BAH, 2áp3äní Berlín, 1989),
Certifikát je, jak je patrné, pro manuální zpracování, ale námi
zjištěné výsledky hovoří, že požadované senz^tometrické hodnoty (dle
DIN 54111) jsou dosaženy i při automatovém zpracování na různých typech
vyvolávacích automatů za použiti chemikálií i Agfa-Gevaert, Du-Pont
apod. Z hlediska doporučení lázní dosud do dneška doporučujeme lázně
Asfy, ale pro budoucnost r.hystáme s firmou Tetenal hebo Adefo spolupráci ve výrobě optimalizovaných lázní uvedené firmy pro naše Induxy
tgk, aby výsledek byl ideální. Pokud se tato spolupráce zrealizuje,
dojde pochopitelně ke změně doporučení.
Tak toto je ta prokazatelně lepší stránka našich nových materiálů.
Dále mimo senzitometrické a mikrosenzitometrickg hodnocení, které
stačí plně charakterizovat fotochemické užitné vlastnosti existuje tisíce dalších hledisek, která zahrnujeme pod pojem fyzikálně chemické
charakteristiky či užitné vlastnosti. Těch hledisek ^e vskutku tisíce,
ale mezi ty hlavní a kritické patří následující, které lzs definovat
takto:
3.1 Licí a následné závady jsou poruchy homogenity nánosu fotografické
emulze vzniklé v procesu výroby. Dde o licí pruhy, poškrábáni,
"mrakovitost", "tapky". tj. depresní místa, dále bílé a černé body,
otisky válců, tužkové čáry apod.
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3.2 Elektrostatické výboje jak ve formě typických stromečků, tak bodů
a systémů bodů.
3.3 Bod tání a botnavost emulze a pomocných vrstev jako míra možného
poškození filmu při chemickém zpracování.
3.4 Náchylnost k tlakovým záznamům at desenzibilizačního tak senzibilizačního charakteru způsobené vyšší citlivostí k poškození krystalu a následné efekty u uživatele, tj. štípance apod.
3.5 Citlivost k ochrannému osvětlení jako měřítko ochrany proti zvyšování závoje.
3.6 Vyvolatelnost materiálu ve vývojkách s nižším redoxpotenciálem,
tj. blížícím se bodu vyčerpání, kinetika vyvolávání.
3.7 "Mrakovitost" pro Co záření jako míra homogenity výsledného obrazu. Fotochem. zpracování při použití ultravysokých energetických
zdrojů.
3.B Kvalita sdj-jstace, +j. řezání a dodržení rozměrů, kvalita obalů,
světlotěsnost, kontakt filmu s Pb folií.
Jak jsem již řekl, lze nalézt dalších 999 užitných hledisek, ale
shora uvedené patří k těm rozporuplným. Z tohoto pohledu je třeba celou roční zkušenost rozdělit do přibližně tří období. V první etapě
se nalézá výroba Induxu R-7 od listopadu 1988 do ledna 1989. Tato výroba byla postižena více či méně všemi uvedenými závadami, jak konstatuje i BAM i pražský SVÚM. Závady definované v bodech 3.1, 3.2 a 3.8
jsou dané technologií a výrobním zařízením, které by měly být eliminovány ve třetí etapě, tj. po montáži nových zařízení v září 1989.
V druhé etapě výroby Induxu R-7 a R-4, tj. od února do září 1989 byly
odstraněny či sníženy na minimum závady 3.3, 3.5, řádově poníženy efekty 3.4, 3.6, 3.7, 3.1 a 3.2 úpravou emulzní technologie a vhodnou stabilizací emulze. Tyto pozitivní změny také již konstatoval jak SVÚM,
tak i BAM ve své závěrečné zprávě před udělením atestu.
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Třetí etapa, tj. výroba od září tohoto roku slibuje další omezení
uvedených závad a to především montáží nových licích bloků a kompletů
pro čištění emulze před polevem, stejně jako plánovanými změnami emulzní
technologie podle výsledků laboratorních rozborů a zkoušek závad. 3e
pravděpodobné, že etap k dosažení kvality potřebné pro absolutně bezproblémový způsob užívání Induxů bude asi ještě více a n2dále na výrobku bude dále co zdokonalovat, ale již dnes po druhé etapě lze říci, že
oba typy Induxů lze za dodržení pokynů výrobce zpracovat na rentgenogram vyhovující mezinárodním klasifikacím, jak o tom svědčí udělená
certifikace od již zmíněného Spolkového ústavu pro zkoušení materiálů
BAM ze Západního Berlína.
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TBCHNICKÉ RENTGENOVÍ FILMľ INDOX.
Ing. Roman

P 1 e s k a č , CSc, SVŮM Praha

Se vzrůstajícími požadavky na defektoskopii prozařováním stoupá i spotřeba defektoskoplckých filrafl, které se dovážejí z nesocialistiokých zemi. Proto byl v n.p, Fotochetaa
řešen úkol vývoje a výroby tuzemských technických rentgenových filmä. Jsou výrobcem označovány jako INDOX R7 a INDOX
R4. Již v roce 1986 bylo ve SVÚM na sákladě požadavku Potoch emy Hradec Králové provedeno porovnáni vzorků filmů POMA
INDOX s filmy Agfa-Gevaert Structurix.

|
I
Í

I

\
I
:
\
':

;

l

Filmy byly exponovány rentgenovým přístrojem ISOVO1T
420/10 a 2ářičem Ir 192. Použita byla ohnisková vzdálenost
1000 mm. Filmy byly zpracovávány současně (FONA a AgfaGevaert) vždy v nové vývojce FOMA RENTGEN při teplotě 20°C
a vyvolávací době 5 minut. Všechny porovnávané filmy INDUX
byly v komorovém balení.
Pro porovnáváni prvních filmů byly použity tyto dílčí
zkoušky:
a) Exponováni filmů pomoci časového klinu při energii zářeni
100, 200 a 300 keV a Ir 192 bez materiálu a energií záření 100 a 200 kaV přes 5 mm oceli. Snímky byly proměřeny
denaitometrem Hackbeth a do grafu vyneseny závislosti
zčernání na expozici. Z takto získaných křivek byla stanovena změna expozice filmů FOMA INDOX oproti filmům
Agfa-Gevaert pro dosaženi Eitdjného zčernáni,
b) Stanoveni expozičních křivek pro energie zářeni 100, 200,
300 keV a zářič Ir 192. Byl exponován tloušťkový klin,
snímky proměřeny na denzltometru Macbeth, zhotoveny diagramy zčernáni-tloufiťka pro každou expozici a v těchto
diagrameoh pak byla odečtena pro zčernáni D • 2 prozařovaná tloušťka (pro danou expoziční dobu). Z :akto xiakaných hodnot pak byly stanoveny expoziční křivky a c nich
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vypočtena

změna

expozice

filmů

pro

dosažení

stejného

zčernání.
c) Zkouška na

závoj.

Neexponovaný

film

byl

vyvolán

stan-

dardním způsobem a po vyvolání bylo změřeno zčernáni filmu denzitomstrem Macbeth.
d) Porovnání

specifického kontraatu.

Bylo prováděno

pomocí

měrky CERL-kontrastoměr. Měrka byla podkládána ocelovými
deskami tloušťky 10 - 30 mm pro rtg. zářeni a 30 mm pro
záření

zářiče

Ir

192.

Vyvolané

filmy

byly

proměřeny

mikrodenzitometřem Joyce-Loebl Mark III CS. Z grafického
záznamní byl stanoven kontrast

Jednotlivých stupňů měrky,

vypočtena hodnota specifického kontrastu a stanovena průměrná hodnota.
e) Porovnání neostrosti bylo prováděno z obrazu kovové hrany
ocelového plechu tloušťky

1 mm

exponovaného

jednak

bez

podložky a podloženého 5 mm oceli. Po proměření na mikrodenzitometru Joyce-Loebl Mark III CS byla stanovena hodnota celkové neostrosti.
f) Porovnání zrnitosti. Film byl exponován zářením o energii
100 keV,

vyvolané

filmy byly proměřeny na mlkrodenzito-

roetru Joyce-Loebl Mark III CS. Ze záznamu byla pak stanovena směrodatná odchylka fluktuaci zčernáni od střední
hodnoty a Selwynův koeficient optické zrnitosti.
g) Zjiatitelnost

radiografických

měrek.

Byla

určována

na

základě vyhodnocení obrazu měrek na rádiograme ch a úrovní
zčernání D = 2. Prozařované tloušťky byly 10, 20, 30 mm
oceli,

použité

záření RTG a zářič Ir 192. Byly použity

měrky ČSN, dvoudrátková měrka CERL/B a kontrastoměr CERL.
Snímky byly vyhodnoceny pěti pracovníky a výsledná hodnocení zprůměrována. Zároveň byl přiložen vzorek s přirozenými trhlinami a vyhodnocován jejich počet.
První
JNDUX

P.7

zkoušky
(5002.

provedené
6003)

u dvou emulznich čísel

prokázaly

dobré

vlastnosti

filmu
filmu

z .ileuiska kontrastu, neostrosti, zrnitosti, ale co se týká
expozice

byly tyto filmy

2 až 3 krát pomalejší

než

filmy
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Agfa-Gevaert. Zároveň byly zjištěny značné závady v čistotě
polovu.
Při vyhodnocováni výsledků bylo shledáno, že snímkováni
filmů Sašovým klínem a pomoci tloušťkového klinu dává
v podatati shodne výsledky a v dalších zkouškách bylo tedy
od snímkováni časového klinu upuštěno.
Protože se objevily závady v čistotě pol-/u, byla
u dalších zkoušek zařazena kontrola homogenity filmu. Filmy
byly exponovaný rtg. zářením,.zařičen Ir 192, případné Co 60
přes homogenní material v oboru tlouštěk 20 až 50 mm aa
zčernáni D - 1,5 - 2,5.
V druhé eéril zkoušek prováděných v roce 1987 - 1988
byly zkoušeny 3 smůl zní čísla filmu INDCJX R7 a po jednom
emulzníu Čísle filmů INDOX R5 a R<t.
První zkoušený film, INDOX R7 mál asi o 5 % lepši hodnotu specifického kontrastu. Hodnoty neostro3ti, zrnitosti
a zjistitslnosti radiografických měrek byly v podstate stejné. Pro stejné zčernání vyžadoval film INDUX průměrně o 20 *
vyšší expozici. Na naprosté většině filmu byly nalezeny statické výboje a pruhy.
Dalším zkoušeným filmem byl film INDOX AX (em. č.
70010-1), který byl srovnáván s filmem Structurix D5. Tento
film byl asi o 25 % rychlejší ml f«lta Structurix D5. Specificky kontrast byl u filmu INDUX AX asi o 11 % lapSÍ než
u filmu Structurix D5, ale vykazoval horší zx°nitost. Zjistitelnost radiografickýoh měrek a neostrost byla u obou filmu
v podstatě stejná. Z hlediska vad filmů znaSně poklesly
statické výboje. Sniaiey dále vykazovaly tmavé podélné pruhy
a objevilo se mramorováni, jehož rozsah vzrusta2 se zvyšující se energii použitého záření.
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V následující sérii zkoušek byly. porovnávány dvě emulzní čísla filmů INDUX S7 (X7, 8001) a jedno emulzni čislo
filmu

INDUX

Rk

(CTA).

Při

tomto porovnáváni byla zkouška

zkrácena na stanoveni expozičních křivek, porovnáni zjlstitelnoatl

měrek a zjišťováni homogenity emulze.

Z hlediska

expoziční doby vyžadovalo em. č. X7 filmu INDOX R7 expozici
asi o 15 % delSi, druhé em. č. 8001 bylo expozičně stejně
jako film Structurix D7. Film INDUX R4 byl naopak asi o 25 %
rychlejSi. Při porovnáni zjlstitelnosti radiografických měrek

byly

filmy

INDOX

v podstatě

stejné

jako filmy

Agfa-

Gevaert. Při sledováni vad filmů bylo možno konstatovat, že
byly

odstraněny

statické výboje.

Došlo k poklesu

výskytu

pruhů, ale na více než 50 % snímků bylo nalezeno mramorování, jehož rozsah vzrůstal se zvyšující se energii záření.
V

třetí

sérii

zkoušek,

a v roce 1989 byly porovnávány
í

prováděné
3 em.

koncem

roku

1938

čísla filmu INDDX R7

a 3 em. čísla filmu INDOX R4.
Nejprve byly porovnávány 3 emulzni čísla filmu INDUX R7
(8006, 8007, 8003). Emulzní číslo 8006 vyžadovalo expozici
aei o 10 % menši, zbývající dvě asi o 25 % delší než film
Structurix

D7.

Specifický

kontrast

těchto

filmů

byl

asi

o 5 S lepši, zrnitost asi o 5 % horši než u filmu Structurix D7.

Neostrost

u filmu Structurix
mramorováni,

a

zjlstitelnost

měrek

je

stejná

D7. U vad emulze se podařilo

jako

odstranit

u emulzniho čísla 8006 se objevily v malé míře

statické výboje.

Četnost podélných a příčných pruhů se ne-

}

změnila.

Ve značné míře se u zkoušených filmů objevilo ms-

|

chanloké poěkozeni emulze.

,

i
|

t
Dále
(80020-1,

byly

porovnávána 2 emulzní čisla filmu INDUX R4

90030-1).

Pro emulzni číslo 80020-1 byla potřeBná

•xpc-i"? stejná jako pro film

Structurix D4,

u

emulzniho

čisla 90030-1 byla potřebná expozice o 45 % delší. Specifický kontrast, neostrost, zrnitost a zjlstitelnost radiogra-

|
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fických měrek byla u obou omulzních čišel stejná j»ko u filmu Structurix D4. U emulznibo čísla 80020-1 bylo na všech
filmech zjištěno mramorováni a značné množství pruhů a bodů
(bilé nebo černé). D emu1zniho čísla 90030-1 došlo ke značnému poklesu v&d typu mramorováni a pruhů, jak co do množství tak co do výraznoati (kontrastu). Množství bilých
a černýcft bodů se též snížilo.

(em. č. 90070-1). Z hlediska expozice tento film vyžaduje
asi o 35 * delší expozici než film Structurix D4. Specifický
kontrast, neostrost a zjlstitelnost měrek je shodná a filmem
Structurix M , zrnitost je o trochu horal. Co se týká homogenity emulze, bylo u malého množství snímků nalezeno slabé
mramorování a slabé příčné pruhy (málo kontrastní). Kromě
těchto nevýrazných vad byly na několika filmech bílé tečky.
I
I
|
I
'
•

Závěrem lze konstatovat,
že filmy INDUX vykazuji
srovnatelné hodnoty neoatrosti, zrnitosti a zji3titelnosti
měrek s filmy Agfa-Gevaert. Hodnoty specifického kontrastu
jsou bud1 stejné nebo lepši. Z hlediska expozice, potřebné
pro dosaženi daného zčernáni filmy INDUX R7 odpovídají filmam Structurix D7, u filmů INDUX Rk z posledních sérii je
třeba expozici zvýšit až o 30 %.

í
I
1

Největším problémem se jeví homogenita polevu. I když
v průběhu zkoušek došlo ke značnému zlepšeni (odstranil se
výskyt některých vad, u jiných se snížila četnost a jejich
kontrast), stále se ještě některé typy vad objevuji.

i

Hodnoty filmů INDUX naměřené v našem ústavu odpovídají
ných expozičních časech. Zatímco zkušebna BAM udává potřebnou )xpo*ioi kratii než pro film Agfa-Gevaert, Z našich
výsledků vychází potřebná expozice delší.
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Filmy

INDOX

G II podobné

R4

jako

jsou

íkuáebnou BAH

filmy Kodak

zařazeny

Industrex MX,

do

třídy

Agfa-Gevaert

Structurix D4, DuPont NDT 55 apod. Filmy INDOX R7 jsou aařazeny do třídy G III jako filmy Industrex AX, Structurix D7

a NDT 70.
Pro ruční zpracováni doporučuje Potochema (až do výroby
připadne vývojky nové) běžnou rentgenovou vývojku vyráběnou
v závodě Český Brod a běžný kyselý ustalovač FOMA. V těchto
lázních

byly

filmy

vyvolávány

ve

ŠVŮM.

Jako náhradu

lze

použit vývojku Agfa-Gevaert G 127 i když se nepatrně sníží
kontrast.

Vyvolávací

doba při

teplotě 20°C je k,5 a:í 5,5

minut.
Kvalita vyvolání filmů INDOX je závislá na dostatečném
přísunu čerstvé vývojky k vyvolávané vrstvě, tedy na míchání
a

dostatečné aktivitě vývojky,

tj. dostatečné koncentraci

potřebných látek a pH vývojek. Bez dostatečného míchání dochází k tvorbě nehomogenních ploch.

Při ponoření

filmů do

vývojky je třeba filmy dostatečně pohybovat po dobu 30 sec.
a potom každých 30 sec. po dobu 5 - 1 0
Zároveň

se

objemem

doporučuje

vývojky

pohybovat

(cirkulace

sec. pohyby opakovat.

během

vývojky,

vyvolávání

probublávání

celým

inertním

plynem).
Při vyvolávání filmů INDOX Je důležité provádět regeneraci vývojky,
Aktivita

jinak dochází ke snížení kvality vyvolávání.

vývojky

se

udržuje

na žádaném

stupni

regeneraci

v rozsahu 600 - 800 ml/m^ zpracovaného fotografického materiálu.

Regenerace

se

provádí

ne

na

původní

výsledný objem po regeneraci má

být vyšší.

provádí

v závislosti

objem,

Regenerace

v

js

ale
se

>r

na celkovém

,,_

aby výkyvy kvality byly co

4

••i

postupně,

co nejčastěji

objemu vyvolávacích tanků tak,
nejmenší
apod).

2

(denně nebo po zpracováni 0,1 až 0,2 m /l vývojky

Vyčerpaná vývojka je taková, ve které při pravidelné

regeneraci bylo zpracováno 2 - 2,5 m^ filmů na jeden litr
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vývojky. Po tomto vyčerpáni, nato při delším stání vývojky
je nutné ji vyměnit.
Na odstraněni těchto vlastnosti filmů INDOX, náchylnost
na nerovnoměrné vyvolávání při nedostatečném pohybu a rychlé
vyčerpávání vyvolávacích lázní se v n.p. Fotochema pracuje.
Protože n.p. Fotochema dosud vlastní zpracovatelské
lázně pro vyvoláváni ve vyvolávacích automatech nevyrábí,
doporučuje pro zpracováni v běžných vyvolávacích automatech
s cyklem 8 - 1 2 minut stávající lázně Agfa-Gevaert při dodrženi zásad doporučovaných výrobcem těchto lázni.
Závěr
V předloženém příspěvku je poskytnuta souhrnná informace o provádění porovnávacích zkoušek filmů INDUX ve SVĎM,
konfrontace výsledků těchto skoušsk s výsledky zkouäsk vs
zkušebně BAM a stručný popis způsobu vyvolávání těchto filmů
tak, jak jej udává výrobce n.p. Fotochema. Odstraňováním
dosavadních záporných vlastnosti se výrobce n.p. Fotochema
zabývá a je naděje na jejich postupné odstraňováni.
Literatura
/1/ Zkušební zpráva
/2/ Zkušební zpráva
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A / Zpráva zkušebny
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SVÔM 6. 34.6.2193
ŠVŮM č. 34.6.2768
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ľiÁ'.T.R SYSTSi.lU KOKPLEXIfí p£ČE C POUŽÍVAEŠ DRŽÁKY
ĽEJSiľTCSKCPICKÝCH UZAVKBlíÝCH RADIOKUKLIĽOVÝCH
ZÁŘIČ8 (URZ).
Václav Vondruška, Jan Holub, Kornel Stopek,
Ústav p r o výzkum, výrobu a v y u ž i t í
zalistuje

radioisotopů

míře o

Praha

dovos a vvměnu URZ v d e í e k t c s k o p i c k ý c h z a ř í z e n í c h .
J

Jedná se v t é t o souvislosti zejména o zářiče
o0

ÚVWR P r a h a

1

0

Co a ^ 2iľ.. V ÚW7R je při

" ' I r , v DSHŠÍ

této výměně vyřazován

zářič se sníženo a aktivitou do radioaktivního

odpadu a nahra-

zován r:ovýn zářičem.
"I pra::i ;e tato činnost prováděna tak,
fektcskopickího

?e ťru.covní> de-

ntřediska předá deíejito^iiopický

k or. t e j no r

3 r.osiěem, ve která ni ^e vyřazovaný zářič na prlsluc-né rracok o n t r o l a držáka pro z j i ě t i i n í
ření
při

r.i viĽLitlní

případného r a d i o a k t i v n í h o

_..rchlídka pro z j i i í t í n í

t ě c h t o k o n t r o l á c h držák vyhcvu^c,

z á ř i č a .je přc-á:-'.n o d b ě r a t e l i .
přibližní
z provozu.

Tizv.iZž celkový

Tato s l a ž b a

:

ritt.tečnc/ii :;: j.-:;ku t c h o ,

prchlícky

Pokud
b2herc

vzaty v "'váhu dalďí
V
-. .:~t-'lc r c j t o u c í r

:;úřil:: _ ř i ' : l i i : . ^
c e í ř k t ^ : " " p-"".' '

je

5 ři-

vjřazon-

r.c^vcj^'ch

L.lbírateli

a ti/" dcchá-í ^e zdrcení

7.r.r..o o C M ^ — v y v á ř í clo-

že polkoce:v

Í. t:.k r.acrá::Cr o ::;e;.ní haVuriJ.

Při

;e px-ováf.t::a

:.;--řír.s^í

..•ocet s e ^ j i

li.'.'.itován pro_;ustnoí,tí ^ a ř í ^ e n í

Provádění v i z u á l n í

být
-

oávad.

je č.o r;ěhc ^Ic.fer. novy

t ř í hodin nebo do druhého dr.e, pracovník ::ikdy

diče:.; "'asi čekat a derektoskopick^
je

zjevných

zano-

drľ'ák

bude vča.^ v^. řa::c:i

P ř i t^xo pro.;lídce i,e;.,o\2u

o k o l n c a t i a .:-cú:..ínky,
"
'
oel:-ovvrn

octu

-.ľ:ev; t o t o

? .;-V

.1-••.:'...:,' :•.?•. o :•':, rev""-, ovi: i e , :.-oza jil.tu"'e

-|
^1

V.\er-1':•!'•:^ťss.z•*

:
Í; ,1--,-".-VC" C ' -•ľ--.."i-

...o :;vc:.: ::'č::'cío:. •. inť?nzivnírn \\ ,:íívfní
J "._.•:'-. "„

,|

. pr; ve. ::c-.-;:.t£.:.r,
i - - '"u!,£Č' " r--r ••: ř-.-*
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•
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ktsrJ

;:•:• __n ^ ; Cí :~:.ľ>::.-o ; ; . i ^vj'..:,j

; Í O :.~._:.í 1 ; : j í

í

"iako

i.eiio. _-rň.:.u.^2 :.:oľno;^:i v.ir-.iku n/.ro~;"-" c-cpoá.jřGkých s t r d í . Jako
d li-: a ^ nu _.c:.I;:oru tohoto tvxzer.l by vylo ir.ož^.c uv-í>7t případy
olcuíečných poruch, ktcrJ j i ž v-nikly a s nichž -:• Liter:- n-jly
2... -.v' -ľ.-í-Jok chromeni pracovníku a financií s t r i í y na pracoviLti.
?řL _.rovosu .-.i prc.ilí'ice :ie^í rnošiio v^ít v úvahu nakterá
ovlivňující ;:oč;aínk:- Jtóc:
- cslxovou doba používání dräáka, frekvenci vý::i^n,
i;-íc-I:to3>ooic;
l o koi'.tsjneru
koitsj
c-I-:to.3>ooic; ssl-.o
Ľ. pSĹ sl-.išer.s- vliv obsluhy na celkový stav d^řektoskopické se .'.pravý e
Chybí objektivní i.-.L-řící přípravky a není r.chic provést identifikaci zářiče dle draáku, ve kteráž je používán.
Y-šíóinu c uvedených podmínek nelze za současného stavu
z a j i s t i t , protcíe chybí jednotná evidence a označení držáků
není mošno určit jak- dlouho byl nosič používán a jak je t e dy dodržována doporučená doba používání, pokud je vůbec znána.
Eventuelní zjištěné závady nejsou posuzovány ve vztahu k p ř í slušenství koncejneru a vlivu obsluhy, také chybí podklady
nebo kritéria pro objektivní posouzení zrasr. v rozměrech nosiče,"-stavu ohebných dílů, snížení spolehlivosti připojovacích
dílu vlive::: provozu nebo mechanického poškození. Identifikace držáku vehlfiden: k uživateli není možná, rovněž identifikaci záři.Č3 je možno provést teprve po vyjmutí zářiče z držáku,.
Z uvedených divedá, ve snaze z a j i s t i t bezpečnější provoz
defektoskopických zařízení je navrhováno zavedení systému,
který "oy zaručoval kontrolované provozování držáků po celou
dobu životnosti. Bávrh předpokládá provést jednotné označení
všech držáků (očíslování) a zavedení centrální evidence za
pomoci evidenčních karet. Pro zavedení téte služby je třeba,
aby jednotliví odběratelé odevzdali do ÚTVYR nosiče k označení. Označených nosičů bude pak používáno pro výněny zářičů.
V praxi by to probíhalo tak, že odběratel b'j při výměně dostal
za neoznačený nosič již označený, který bude mít vla3tní evi-

- 32 der.ční kartuo Pře první výměnu by bylo použito označených
drSákj ÚVTVira drčáků, které by byly předány od uživatelů
dle klíče 1 nosič na t ř i odebrané sářiče ročně. Další používání držáků by probíhalo výměnným způsobem, držáky by byiy
kcr.trolovány při výměnách a v předepsaných termínech předávány na revizi, případně opravu.
Uživateli bj tedy byly účtovány náklady na ozusčeioí dr.žáku, náklady na opravu v případech, kdy cařič by byl předán
k výměně poškozený, dále pak termínované revizní opravy,,
Pro žatí m je předpokládáno, že termíny rresi revisemi by
mely být dva roky. je věak pravdepodobné, že po ohodnocení
rcční.ic prevozu a zohlednění frekvence nasazení držáku ty
tento termín mohl být upraven na dobu d e l š í . Rovněž nutnost
vezeny jednotlivých dílů držáku ~ov .^a.Ia být posouzena po vyhodnocení delšího ;;r;,VL<E,u.
:

Ľe:rhv si'zt-Sin by postihoval vitsir.a p-ĽČívsnýci: deíektoskopiclrých drždka. Jednalo L:y se o držáky těchto ieie'.± osl:opických souprav:
*
^
1. G&r.ina.T.at
Servis těchto z a ř í z e n í je zajiŠtován SYÚ";.; PraJ;.c, k t e r ý
doporučí;je dobu :.:eai revLzerř.i 2 rol^y, při celkové době j.oušívár.í 5 If-t. líáklsdy na i.iaxi/;:álr:í roasaii s e r v i s n í opravy
(výraěr.a spirálového pere, l:oncowl:^ r o s i c e s u n i v e r s á l n í čepičkou a výľiiana přípojné koncovky s pánvičkou) by nepřesáhly
150 DSÍ.I za m a t e r i á l s 350,- Kčc ze. p r á c i .
Při ki;ždé výmsíjě s á ř i č e by u /iOeiěe byl? kr-itrolcvánr
přípojná koncovka a t o průměr t é t o koncovky z. š í ř k a drážky.
U pérové:;:- provedení noKí.če pružina, lanko a m s t a p ř i p o j e n í ,
iic. 51ánkové;n n o s i č i S7av s.vojůo
1

x) Pouze v případ" JrSákú pro G-orr.í.-.aTiat, protole JTV .'?. jinó typy i.r-iálců nemá k d i s p o z i c i ^ Císlcváuí" držáku i.'UGAii by bylo
cajiřt--no ve ; ť ol ;..:ríci n 'ÍJ? Zora si sv.
"

>

r

|

I
}
í
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l

X1^

defektDckcpxcki
ior. c r"ř-3bení

Li

soupravy,

přípravkem je

-'.uloví kjnc^vky

ještS možno n í ř i t

i;:, no v/d snu dálkového

stu-

ovládání.

2. Ga.~r.-ii.volt

Výrobce doporučuje provádSt pravidelní kontroly po třech
u^ku-.ef'-.:;uých výminách zářiče, nabíjí provádění revize za
GO D_iľ." a náklady zia opravu :;:a;c» ^IOC DZl.l yri ce:ic- noví ho držáPřadpokiáaá.Tie, že rsvlzo by byla r.utná ve stejných termínech jak je navrhováno v bod',' 1. 3 tí::;, 2 e naší snahou by bylo
zajištění revicních oprav vs SVIT.;. ';ak, aby I/, ly nakupovány
pouse r.utná _;oško.:ené áílyo
Výrobce uvádí následující kr.iťória kontrol
- čepička pro uložení zářiče musí být u posledních 3 m~ těžko
sašroubovatslr.á na zbývající část držáku
-

i
%

ir.<i -rř.r r« T*"•''."v}

ÍÍÍPTP

:r

'r.."i"'' vrťr.ri 1 ' O ''lOU.OC? 8 ííLT1. V Č á s t i r.O —

sice ooatření závitem je nutno vyřadit
- áržílzj 3 neplástovanýa uranovým stíněním nesní být silně
nakorodovány
- skutečný průrr.šr nosiče nes.aí kiesrout pod 10,65 mm (předepsaný 0 10,S mm)
- šířka drážky na přípojné koncovce s pánvičkou nesmí přesáhnout 4,2 ora (předepsáno 4 mm).
Dodavatel nedodává přípravek pro provádění kontroly,
bude však zhotoven na základě uvedených údajů,

j
.

3. L'igam
Výrobcem jsou postupně vyřazovány z provozu držáky s lepěnými spoji a nahrazovány novým typem článkového držáku,
nosné držáky jsou již očíslovány.
Předpokládáme, 2e kontroly držáků budou prováděny cbdobn'5 jako je navrhováno v bode 1. Zhotovení zkušebního přípravku
je zatím projednáváno s výrobcem.

1

Š:

- 34 4. TEN 660 (T2CH/0PS)
Servis těchto sa ľíaení provádí Ústřední středisko radiační defektoskopie VUT Srno.
Zkušební postup a k r i t e r i a kontrol držáků nebyl zatím
s VUT projednáván*
5o Ostatní používaná držáky
Požadavky budou projednávány na základ? vyhodnocení
dotazníkové akce©
Cena za prováděnou kontrolu s. evidenci držáku (včetně
zajištění

dodr2c\ání terniínů předepsaných revizí)

by nemela

pře.sáhnout 150,- Kčs na Jednu výr.enu. l.áklady na revizní
opravy by byly předměte:;; zvláštní kalkulace po chrornádšní
potřebných podkladů. Součástí těchto podkladů by byl i kvalifikovaný

odhad potřeby náhradních. dílJi příslušných

a l i s t ů SVUE. Pokud se týká devizového krytí
zajistit

speci-

ryla oy snaha

toto z _.-rostředků ĽVVVK tak, at-y uživatel

platil

v Kčs jako p ř i nákupu sářičůo
Výhody navrhovaného systému:
- prc.videlná, ":VÍlirikovaná kontrola držáku oo celou dobu
životnosti a VČEEIÍÓ předávání do oprav;
- vlastní evidenční karta každého jednotlivého nosičej
- r:ošnost přípravy nových sářiců do držáku tck, aby celicová

,

doba výměny nepřesáhla 1/2 hodiny po dodání kontejneru
s vyřazovaným sářičeir. do ÍVTvR, tím dojde k úspoře času
čekajících pracovníkůs

svySuje se ::,ožiicst odbavení více

uživatelů bčhe:r: stejné dc Ú;-, cochá.-í ). lepšímu využití
defektcskopického zc/žízevdi

-\

- údaj o č í s l e držáku, ve ktercn je zúyLč. :ÍS. .oj.zdřer. •.isr^ač;iuje identifikaci

sářioe i pr^covistč, na ktoró byl předán;

- nicžr:o.-.t upoiom-l'ní ::r..-.;ovi£t, na kterých dochází I: výckytu
v--L.š;ího počtu poškozených držákůo
-ouílvŔr.í defei^o^kopických

íízer.d. c ĽeTektnéní ci)i::ccti spojené s jejich ..•rc-vozem*

•'
;•
;t

eľií tohoto systému vý^ii^^ncu irěrou prr/.'ii'c ke wvýžení ruô.ie-.čľ.í tecpeč.-.OG-ti p ř i

'.

zc-

- 35 Ilavrhovcuiý z. y", z o h provuäoľii servisu je v príprava, prosí r.ie Vás o 3d -Siení připomínek, které by byly úplatu 5n.y při
.irL.ktickJr.! prjváriíní.

?řioo:v.íni:y je moč n o uplatnit ihned,

•:"/oo p ř i "Vj'plr.ovarii přidanéiao dotazrc'ku. Rovnäž Sádáias o přip ^.Tiink;' K návrhu evidenční

karty,

?o zpricoviní připomínek a vrácených dotazníku budeme
nát snahu zavést tuto služba cc iiajáříve,
dáme v 1. č t v r t l e t í 1SSC.

satir:! předpoklá-

- 36 -

D O T A Z

II Í K

Číslo odběratele, odběratel:
1 Q2
Plánovaný pcčet ks def. URZA'*Ir v roce 1990
(pokud se týká dalších def. URZ uveďte zvlášt)

II III IV V

ně si c I

VI

711 VIII

IX X

XI XII

ks
Syp defektoskopického zařízení:
Dodavatel:
Servis

sajistuje:

Foóet deř.držáků, které budou předány UWVR:
Připomínky k navrhované službě a vyjádření sda tato služba
nůše významně ovlivnit rs.diační bespečncst při provozu de• Cs ŕ i ^^ *^ i^ ^J ^i *i ^^ L^"I r /^ t^

-

C-V

U 'J oil. v^ J l u

A

- \rf-^i

^ *™* v n ^^ ^^ *^ T

*JIU._ J. *_-w i l i

o

raaítko

Evidenční k a r t n držáku defektoskopiclcóho UR" -

Div.ák č 0

Datem uvedení do provozu:
Druh:
Předepsané revize: 1990, 1992, 1994, 19yó
V případě závady revize ihned J

dne

odběratel osvědčení
ČÍ3I0
číslo

číslo

z á ř i c0

i-.tt-.iv - druh závad;,'

kontrola

Kontnriiiitice

držáku

podlin
I

- 38 -

HÉLIOVÉ SĽĎŠXX 1BSHOSTX ZA. T E P U
Ing.

Bugac

S u r o v č i k ,

VÚEZ T l m a č e

Výroba komponentov jadrových elektrárni prináša eeiý rad Specifiekýoh problematik, medzi, ktoré patrí i kontrola tesnosti nutná k zabezpeSenin technickej bezpečnosti ich prevádzky. Medsi metody kvalitatívne na najvyššej
úrovni patria héliové metódy, ktorýoh spracovanie v rámci rieSenia úloh teohnického rozvoja, pre zavádzanie výroby uzlov jadrovýoh elektrárni, v Slovenských energetických strojárňach k.p* Tlmače, bolo zadané Výskumnému
ústavu energetiokých zařízeni k.ú.o. Brno, pracovisko
Tlmače*
Vycnádzajúo zo stále sa zvyšujúcich požiadaviek
na kvalito a bezpečnosť prevádzkovaných jadrovýoh energetických zariadení, kontrola tesnosti je jednou zo základných kontrolnyoh operácií a zvySovanie jej úrovne
zárukou bezpečnej prevádzky týohto zariadení. Kvalitatívne vysoký stupen kontroly tesnosti u héliových metód
spočíva v ioh fyzikálnej podstate a v samotnej požiadavke odhalenia a lokalizovania netesnosti nezistiteľných
klaaiokými defektoskopiofcými metódami* Vyohádzajúo
z geometrického rozmeru kapilár, alebo kanálikov nutne
vyplývajú určité podmienky pre hľadanie týohto netesností.
Otázka nájdenia čo najmenSích netesnosti je úaerná zvyšovaniu citlivosti skuSky, požiadavke na kvalitu skušobnej techniky a nárokom na podmienky za ktorých skúska prebieha.
Každú netesnosť je možné si predstaviť ako tenkú
kapiláru s určitým prierezom a dĺžkou. Aj keď netesnosť má prierez; nepravidelného geometrického tvaru a
vieobecne v každom mieste iný, modeluje sa ako kruhová

;

!
;
';
:

f
|
|
,
f

;

kapilára.

P

2SPa

Na jednom konci netesnosti je atmosferioký tlak
a na druhom je tlak pri vakuových metodaoh tak nízky,že
prúdenie plynu mení svoj charakter od viskózneho až po
molekulárne prúdenie v závislosti od zmeny tlaku pozdĺž
kapiláry.
Prúd plynu v kapiláre vyohádzajúo zo základného
vzťahu

kde dw je odpor dĺžky elementu dL a s prevedením
daliich matematickýoh operáoii je daný vzťahom
1,2

10 J

( 1 + 5700 D)

Za zmienku stoji rozdelenie tlaku pozdĺž kapiláry*
Názorne je vidieť s nasledovnej krivky priebehu tlaku
v kapiláre o dlfke L e i on, priemere D s 10" 3 om, v kto~
raj sa pri rozdiel* tlaku JPa at ICO kPa a p s 0 ustáli
9
3
1
prúd plynu C » 8,1 . 1 0 " P a m s ~ , ž* takmer oelý spád
tlaku je na krátkej oasti kapiláry pri konoi s tlakom
p n 0.

Pa
P

—

I

—

••ma

10*
103 /
/

10

X

1Ô 3 1Ô 2 TO1 10° cm

Záruka otvorenia kapiláry t.j. zaručenie priechodnosti skúšobného plynu počas procesu realizácie skúšky
tesnosti je základnou podmienkou pre jej objektivitu.
Spracovanie rady ON - Skúšanie tesnosti (ON 40 1500 až
ON hO 1505)t * jej platnosťou od 1.1.1985 dalo konkrétne podklady pre realizáciu kontroly tesnosti. Požiadavka zvyšovania úrovne citlivosti skúšania predpokladá
pristúpiť k realizácii tých'o skúšok za tepla, So bude
zohľadňovať i pripravovaná inovéoia uvedenej normy.
Tým sa zamedzí a definitívne vylúči možnosť prechodného upchatia kapilár predchádzajúcou kontrolnou operáciou tlakovania derai vodou, respektíve kapilárnou kondenzáciou v dôsledku atmosferickej vlhkosti, čo sa m ô že nepriaznivo prejaviť v oblastiach s vysokou citlivosťou skúšania.
Vzhľadom k minimálnym dostupným technickým podkladom v uvedenej oblasti, prevažne empirickým riešeniam
súvisiacej teórie, riešenie tejto problematiky si vyžiadalo celý rad experimentálnych overovaní v záujme zisťovania objektívnych podkladov pre konečný návrh metodík* Základné oblasti riešenia boli preto zamerané
na určenie teplot ohrevu pre jednotlivé veľkosti netesnosti a tým zodpovedajúce úrovne skúšania*

Pre zabezpečenie experimentálneho programu bola
navrhnutá skúšobná netesnosť, ktorej prevedenie v spojení s ohrevom a registráciou teploty je na obr. ô. 1.
Vlaatná skúšobná netesnosť je v podstate dvojdielna, skladajúca sa z telesa netesnosti poz. 1 a zátky poz. 4.
Ja navrhnutá v komplete s ohrevom, ktorý zabezpečuje medzikua ohrevu poz. 2 a teleso ohrevu poz. 3. Na výrobu
bol použitý koroziivzdomý materiál 17 2k6.k. Plášť telesa ohrevu je poniklovaný. Výkres je doložený v prílohe.
Náročnosť výroby spočívala v dodržaní opracovania.
Tesniaci účinok bol dosiahnutý vzájomným stláčaním telesa netesnosti a zátky za použitia teflonových prípravkov, aby neboli poškodené funk&né rasti. Tým dochádzalo
kuželom zátky k roztláčania rúrky na kužel, pričom dĺžka stlačenia bola meraná posuvným merítkom.
V komplete s deleným medzikusom ohrevu a telesom
ohrevu je možné netesnosť zohrievať na požadovanú teplotu ohrevu s jej snímaním termočlánkom zasunutým
do dutiny zátky.
KonStrnkený návrh tejto skúäobnej netesnosti zabezpečil, napriek jej ohrevu na vysoké teploty v oblasti
vlastnej netesnosti, neprenáSanie tejto teploty na rýohlospoj a tým umožnil využívanie klasiokého tesnenia
rýohlospoja "O" krúžkom.
Ciachovanie vyrobených akúSobnýoh netesnosti bolo
realizované pre výber a získanie hodnot netesností v oblasti požadovanej oitlivoati, t.j. v rozmedzí rádov
1.10" 6 Pam 3 *" 1 • 1.10" i 0 Paara"1. Postupným výberom a
opätovným opracovania použitých, respektíve nevyhovujúoloh skúšobných netesnosti sa získali pre potreby overovacieho programu nasledovne hodnoty skúiobnýoh neteš-'
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nosti*

Netesnosť

/W

» 1.10"5
6

1.1O~ *1.1O"

10
5

7

6

8

7

1.1O" *1.1O~
1.10~ *1.10~

1.1O" 9 *!.!©" 1 *
1.1O~

1O

dlážka /nu/

PoSet

Q/Ptem38~i/

*1.1O"

9

5

7

10

_
2

17
9
8

4
_

11

1

2

4

-

1

1

-

1

6

3 .
5
3
-

Prs realizáciu experimentálneho programu na overovanie vplyvu teplôt ohrevu bola skompletovaná a oživená
skú&obná zostava podľa obr. S* 2 ktoré pozostávala
s nasledovných časti:
1
Héliový hTadaS ULTOATEST H
Vysokovákuová aparatiira PO 400 A2w
Dvojkanálový zapisovač SERVOGOR 320
Jednokanálový zapisovač TZ 4100
Vákuometer THERKOVAC XH 220 S2
TermoSlánková mierka TR 206
Kalibrovaná netesnosť l,83.1O"9 Pam^s"1
Vstupný kombinovaný ventil OS
T-kus ON 40 KP
10 Krížový kus ON 40 EP/ONIO EF
11 Koleno DN 10 KF
12 Koleno ON 65 LF
13 Koleno DN 40 KF
14 Priamy ručný vontil DN 40 KF
15 Kyvadlový ventli. DN 65 LF
16 Preohodový kus DN 65 LF/DN 40 KF
17 Skúšobná netesnosť
18 Výhrevná teleso
19 Tenaočlánok Ni Cr Ni
20 Kompenzačná sariadenie KZ 10

í

21
22
23

OfUkovácla pištoľ
Gumenný vak
Vakuová hadica kovová DK kO KF

Okrem pomôcok zrejmých zo schémy skúšobného zariadenia bol použitý pripravok na tlakovanie, ktorým sa
skúšobné netesnosti vystavovali tlaku 10 MPa demi vodou.
Týmto spôsobom sa simulovali podmienky po tlakovej skúške, ktorá je spravidla súčasťou technologického postupu výroby.
Zámerom bolo zistiť hodnoty teplôt ohrevu zabezpeôujúce otvorenie netesnosti uzatvorených po predchádzaJúcom tlakovani deraf. vodou respektive kapilárnou kondenzáciou od atmosferickej vlhkosti*
Netesnosti neboli podrobené sušiacemu programu
v zmysle ON, pritom väak pred skúškou zjavne nevykazovali žiadne zbytky kvapaliny.
Všetky netesnosti i najhrubšie Q 1.10"5 Pan^s" 1
/hodnoty sa pohybovali v rozsahu 1.10*"^ • 5.10 Pam a
nevykazovali netesnosť. Postupným ohrevom sa netesnosti otvárali a získané podklady po spracovaní predstavuje výsledok upravený do nasledovnej tabuľky.
Netesnosť /Paa s" /
Q » 1.10-5
6

1.10" 1.1O"7 8
1.10" 9
1.1O" i.io- 1 0 -

5

HO'
6
HO"
1.10"

Teplota /°C/

50° - 100°
80° - 120°
100° -150°

7

i.io-°
I.IO"9

160° - 220°
ieo° - 250°
300°

/
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Netesnosti v rozsahu 1.10""'' - 1.10~ 1 0 Panrs
pôsobením atmosferickej vlhkosti sa opfiť uzatvárali
a ioh hodnoty sa tým menili. Ojedinelé sa to vyskytlo
aj v ráde 10" 6 Pam3a""1.
Po nahriatí vykazovali netesnosti hodnoty v pôvodnom ráde. Sal'Sie zvy3ovanie teploty odozva nemenilo. Pri následnom klesnuti teploty na hodnota ooa
40° - 50°C sa hodnoty netesností nemenili.
Výsledky overovacieho programu, získané poznatky
a skúsenosti majú uplatnenia pri inovácii metodík
kontroly tesnosti v záujme zvySovania úrovne citlivosti skúšania a s5£u slúžiť ako jeden z úvodných
dieloich podkladov pre pripravovanú inováciu odborových noriem.

220 V, 50Hz

•ŕ-

OOOO OOP

94

1. TELtSO NETESNOSTI
2.
3.
í*.
5.

MEDZIKUS OHREVU
TELESO OHREVU
ZÁTKA
TERMOČLÁNOK NiCrNi

6. KOMPENZAČNÉ ZARIADENIE KZ 10
7. ZAPISOVAČ JEDNOLÍNIOVÝ
PLOŠNÝ TZ 4100

Obr. č. 1

{Si
'O
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OVEROVANIE VLASTNOSTÍ SYSTÉMU VÍRIVÝCH PRÚDOV PRE SKÚŠANIE
RÚROK PAROGENERATOROV JE
Ing.

Milan

Pavol

H e r k a ,

I n g .S t a n i s l a v

K u b i š , C S c ,

H o l e c

Výskumný ústav jadrových elektrární, Trnava
Úvod
V nasledujúcom príspevku sa zaoberáme overovaním vlastností meracieho systému vírivých prúdov, so zameraním na určenie "miestnej rozlišovacej schopnosti systému" t.j. vzájomného rozlíšenia chýb medzi sebou, zisiovanie chýb v blízkosti
úsekov intenzívneho rušenia ako sú vstup a výstup z rúrkovniš
I

ce.

I

Formulovanie problému

|

prúdov pri skúšaní rúrok tepelných výmenníkov hlavne paroge-

f

Podlá našich doterajších skúseností s metódou vírivých
nerátorov JE sú priebehy signálov resp. rozlišovacia schopnosí
meracieho systému závislé, okrem vlastnosti meracej techniky
a zvolených parametrov skúšania (frekvencia, zosilnenie a pod.)
aj od vlastností sondy. Pri formulovaní prístupov k hodnoteniu rozlišitelnosti chýb medzi sebou sme postupovali v zásade podia DIN 54 141, časí 2. Tento prístup sme ďalej rozšírili o problém sledovania možného odlíšenia signálov chýb od
signálov intenzívneho rušenia v oblasti rúrkovnice. Pri tomto sledovaní sme sa zamerali na tieto problémové okruhy :
účinný záber sondy
miestna rozlišovacia schopnosí pri interakcii otvor-otvor

,
i

a otvor-rúrkovnica (kolektor).

j;

Metodika a podmienky laboratórnych skúšok

f.

í

Podmienky

skúšania

Prístroj vírivých prúdov : MIZ 12
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Sonda : diferenciálna (konštrukcia VÚJE)
priemer cievky

é 11,0 mm

šírka cievky

2,0 mm

vzdialenost cievok

1,5 mm

Posuv sondy : 0,05 a 0,24 m/s
Skúšobné frekvencie : 100, 200,700 a 25 kHz
Analyzátor signálov

: MULTIDATA III + príslušenstvo

Kontrolná rúrka
Pre skúšanie bola vyhotovená kontrolná rúrka, podlá obr.l,
s nasledujúcimi umelými chybami :
otvor é 1,0 mm
otvory é 1,0 mm v skupinovom usporiadaní
kombinácia otvor-rúrkovnica (kolektor) s rozličnou vzdialenostou otvorov od rúrkovnice.
Kontrolná rúrka je z materiálu 08CH18N10T, rozmery é 16
x 1,5 mm. Materiál krúžkov, ktoré simulujú rúrkovnice, je iustenitická oceí ČSN 17 246.
Metodika merania
Pri skúšaní v laboratórnych podmienkach sme nastavili
prístroj MIZ 12 na uvedené 4 frekvencie, kalibrovanie systému sme vykonali na otvore é 1,0 mm (obr. 5.1, chyba č.11), natočenie fáze signálu "slučky" pre každú frekvenciu 90°, zosilnenie približne 70% max. rozsahu. Posuv sondy pomocou posuvného zariadenia, rychlost posuvu 0,05 m/s a 0,24 m/s. Spôsob
merania "účinného záberu cievky" je zrejmý z obr. č.3. Zisícvanie interakcie otvor-otvor, resp. otvor-rúrkovnica sme vykonávali meraním amplitúd otvorov. Porovnávaciu úroveň neovplyvneného signálu otvoru é 1,0 mm sme získali ako priemernú
amplitúdu z deviatych otvorov (pred upevnením krúžkov), čím
sme eliminovali nepriaznivý vplyv pútnicového efektu na velkost amplitúdy jedného otvoru.

- 4S Výsledky skúšok
Priebeh signálov na kontrolnej rúrke umožnil sledovat
"účinný záber cievky", interakcie signálov otvor-otvor a
otvor-rúrkovnica v závislosti od ich vzájomnej vzdialenosti
(obr. 2,3).
Z analýzy výsledkov merania vyplývajú tieto hlavné poznatky .-

~]

Účinný záber cievky
Pre danú konštrukciu sondy v diferenciálnom zapojení je
"účinný záber cievky" definovaný podía obr. 3. Pri diferenciálnom zapojení cievok sa zobrazuje signál vo forme periodického signálu "sínusového charakteru", ktorý vznikol zložením signálov dvoch polperiód (od oboch cievok). Vzhladom na
častú asymetriu týchto dvoch polovíc signálu (najmä na časovej osi) sme postupovali pri určovaní "účinného záberu cievky" tak, že sme merali celú periódu signálu a polovica je
híadaná veličina.
Rozlišovacia schopnost systému
Rozlišovaciu schopnost systému sme sledovali meraním
velkosti amplitúd signálov skupín otvorov s rozličnou vzdialenostou medzi sebou, resp. otvorov a rúrkovnice (simulovaná
pomocou krúžku). "Miestna rozlišovacia schopnost systému" je
definovaná podia DIN 54 141, Teil 2 ako najväčšia vzdialenost
dvoch susedných otvorov, pri ktorej sa odpovedajúci signál
nelíši viac ako - 3 dB od signálu samostatne stojaceho otvoru.
Uvedený postup sme aplikovali aj na interakciu otvor-rúrkovnica. Velkost amplitúdy - vzdialenosť otvor-otvor je na obr.
6 a velkost amplitúdy - vzdialenosi otvor-rúrkovnica je na
obr. 5. Obe závislosti sú pre tzv. hlavnú meraciu frekvenciu,
ktorú používame pri skúšaní rúrok PG o 16 x 1,5 mm t.j. 200
kHz.

.
j

*

- 50 Záver
Z kt.nplexného rozboru výsledkov meraní vyplynuli tieto
hlavné poznatky :
1)

Účinný záber cievky, pre danú konštrukciu sondy a usporiadania systému sonda-meraná rúrka (oddialenie), je
ďalej závislá na frekvencii skúšania. Pre frekvencie v
intervale 25 až 200 kHz je účinná šírka záberu cievky B
až 5 mm, pri vyšších frekvenciách sa už nemení.

2)

Rozlišovacia schopnost otvor-otvor zistovaná graficky
pre ďalšie frekvencie potvrdila, že je podobne ako účinná šírka záberu cievky závislá na frekvencii, pričom najmenšia hodnota bola pri 700 kHz 5,2 mm a najväčšia hodnota bola pri 25 kHz 6,7 mm.

3)

Rozlišovacia schopnosí otvor-rúrkovnica potvrdila predpoklady, že vplyv signálu rušivého pozadia, ktorý pochádza od rúrkovnice je významnejší ako v prípade otvorov.
Z porovnávania vplyvnulo, že "miestna rozlišovacia schopnosí" v oblasti rúrkovníc sa posúva smerom k vyšším hodnotám. Pri 200 kHz bola asi 7,5 mm a pri 25 kHz 15,0 mm.

4)

Pre dané rýchlosti skúšania 0,05 a 0,24 m/s sú sledované závislosti približne rovnaké.
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Obr. 3

Definícia účinného záberu cievky
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Vplyv frekvencie na účinnú šírku
záberu cievky
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Rozlišovacia schopnost pre
otvor-rúrkovnica, 200 kHz
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In ó '.

Zdeněk

D u b a ,

DUÍCUVANY

Ceskj energetická závody, Praha

Problémy s tc^rozl a zanášením systémů, c h l a d í c í vody na
JE Dukovany, a to jak vody c i r k u l a č n í / c h l a d í c í medium I I .
o.íruhu JE/, tak hlavné technické c h l a d í c í vody / s l o u ž í <
c h l a z e n í anjaa okruhů a technolo^icliéno z a ř í z e n í I . a I I .
okruhu/ byly z j i s i ě n y ve 2. p o l . 1986. Byly z j i š t ě n y první
n e t e s n o s t i na potrubním systému technické vody d ů l e ž i t é
/TVD/ a n e t e s n o s t i trubkových svazk.i některých výměníku.
ľ ŕ i garanční opravě 1. bloku JE Dukovany bylo z j i š t ě n o , že
t e p e l n é výměníky systému TVB a technická vody n e d ů l e ž i t é
/(TVN/ jsou zaneseny úsadami / s t e j n é tak i p o t r u b í technické
vody/ pod nimiž probíhá i n t e n z i v n í koroze. Problematice koroze byla p r o t o věnována z c e l a ;ai;norádná pozornost. I když
pro zhodnoceaí p ř í č i n vzniku tcorozí by bylo nutno se v r á t i t
do období zpracování úvodního p r o j e k t u - j e dj.le uveden pos t u p , j a : ý Koncern CEZ a p l i k o v a l p ř i ř e š e n í otázky ž i v o t n o s t i výméníka TQ systému haTarijního úochlazování zóny.

;

Systém havarijního dochlazování zóny /SAOZ/ j e i n s t a l o ván na JE VVER 440 V 213 /typ JE V 2 Jaslovské Bohunice a

:
f

Dukovany/ s dvěstěprocentní.n zálohováním a je z h l e d i s k a
jaderná bezpečnosti bloicu velaii důležitým zařízením. Znamená t o , že na každém bloku JE jsou t ř i systémy TVD, j e j i c h ž

|

nedílnou s o u č á s t í j e i výměník TQ /označení TQ 23, 43 a 63
¥ 0 1 / . Na JE Dukovany jsou vybudovány dva autonomní okruhy
objemové c h l a d í c í vody / j e d e n pro 1. a 2. blok, druhý pro
3. a 4 . bio.-;/ a ice každému z t é c h t o okruhii n a l e ž í t ř i okru-

|
|

hy T7D a jedyn okruh TYN. Voda do t ě c h t o systémů prochází
úpravnou, :<de byla dle p r o j e k t u upravována FeCl,. K surové

1
|

vodě se přidávalo 20-30 jí obšaové c h l a d í c í vodjr, čímž se r e ^ulovala t e p l o t a pro č i ř e n í a současně docházelo see Konti-

f

nuálnímu č i š t ě n í okruhu. Samotný výměník TQ má průměr

1640 mm, je válcovitého

tvaru dél.:y 7640 mm a hmotnosti

27 850 kg. V trubkovnici tlouatky 100 mm je osazeno 2962 ks
trubek z m-teriálu 08 CH 18 N 10 T rozmeru 20 x 2, čéLcy
6 OůO mni.
Vymaní Je _ro JE Dukovany nebyl vybr- ným z^ŕí zením dle
Výnosu c. 5 CSKAE a ť r o t o na něj nebyl zprccován Individualní

crogrôm z a j i š t e n í

jakosti

obsahující

j e j i c h p e r i o d i c i t u a přístrojové

předepsaná -controly,

zabezpečení.7" tecnických

dodacích podmínkách byl Ú předepsána ť o demontáži vizuální
prohlídka. Pro JE Temelín j i ž

toto zařízení spadá do druhé

bezpečnostní t ř í d y uvedeného výnosu CSKAE.
Jak j i ž

bylo výše uvedeno, p ř i první .garanční opravě

prvního bloku JE Dukovany byla a provozovaných výměníků TQ
z j i š t ě n a intenzivní oterbinová koroze temnících ploch plovoucí hlavy a dále bodová, koroze trubkovnice a víica plovoucí nlavy. ro tlakové

aitoušce výměníku byly zjištěny

t é t n o s t i na tiabKovéa avazicu, icteré jsme považovali
sledek

intenzivní Koroze. Použitá ocel výieníxca je K obé-^a

typjra ííorozníňo napadení velmi náchylná a j e j í
snižuje
i

;:

odolnost se

srůstem chloridii a. ťojcietem pH. Zvýšený

obsah chlo-

rida v ojiruxiu byl dicledxem použitého c i - i d l a ľeCl,
pH oapovídá navržené tecnnolo^ii

')

i neza dů-

a nízici

.yselého č i ř e n í bez

ce PPiletěsné

trubxy vým-ztiikú. ly pivní no blo^u oyly v p

nu Ojjro.vy zaslepeny neie-zo^ýiĽi zátK:-.;ni

. ..v~.rr.ny,

tě^rilcí

•

plochy, u nichž .coroze dooanovdla do uloacky neKolika .i^a,

i

byly opraveny Belzojiou.

ti

tem na potrubí a p ř i c a l s í

I nacale VBÍÁ docházelo /. netěsnos-

JE Du.íovany /GO/, oylo o. ft
napadení. lo j i ž

opravě prvního bloku
s ener~iní
icoast-.zoväno enorxní

byly Ke s ť o l a r r á c i

přizvaný,

nicKé pomoci, or.-mizace j .x. z obl.iiti

.í.ivzní

v ri-nci tech-

výzi-zůMii,

t Ki

výrob-

ci r;o-iponent. ..e^roulené oyl upraven cnejJicicy režij: /vy^uí-

-:
';

- 57 táno čiření v oouobí, .-cdy nenrozí Dioioó'ic-<é oživtní; realizován oyp^s -uio/é voay i, ..rida.vd.nioi H-SO. a KaOH a,.od./,
rozhodnuto oylo posoadit životnost výmtinÍK i TQ a rozh.dnout
o způsobu jejich cUlďíno provozu, oprav c i výinan. Doposud
a..li.-cov.-óná a;toaa. kontroly - vizuální prohlídka po demontáži vymenila <i jeho očištění byla doplněna na:
- vizuální kontrolu výměníku po de.aontáži
-

vizuální .-;ontrolu výměníku po očištění a deiconti-ain_;ci

- na^iitková r ronlídk.- vnitiního povrchu trabek. endookopem
-

.í.-.pililrní icontrola podezřelých .ní s c

-

objenová. Kontrola podezřelých jjíat /rtg/

- nr.mdtíCová kontrola vířivými proudy na vnitřním ,.ovrchu
truoek
-

těsnostní ÓKOUÉÍCJ trubkovnice /niclaícování iíiesitruokového
y

roótoru, hledání ví.á n... povrcnu trubkovnice/.
. rohlídkj i veo,ceri oaldí .;ontroly bylo ulomeno ZB.-

|

Vizuální

j

bezpeco/it -iracovní.cy o opr.ivniníin dle CHS. Kontroly vizuál-

*•;

ní -i .c::_.ilázní realizoval
JE Luioviny vceiaé

oduor nede-^xu.cti/ní &eiek;tos,;opie

xi^.i.iticové r t ^ kontroly

coval KKJ.S Cho..iatov/ a

'navih .úetody zpra-

ontrola ví^ivý_i ^roudy . eali^oval

n.j zakladá 0DJednáv:<y V3JS Jaalov^iti jonunice, ,ítcrá ^ touI

to j r - c í .ná doposud v CSSR nejlepší

\

Všeobecné platná poá-idaviiy na jakost vý.aíníkú. JE ve vyspě-

\

lých atatech jjou :

;

- do.c^nale provedené rozšíreaí
-

u IQ v -;rubKovnici tlostky

výsledky.

trubelc ísa. válcováním /explozí/
1 JO aun aá být rozv.-.lcovano

tésnostní ovarová spoje .auaí mít nladicý povrch a nesaí obsahovat vady typu t r h l i n , vmšstků, póru apod. /viz

j

- íiloubka závaru. v trubkovnici by neměla být tenčí než tlou-

I

stká steny xrubky,

t

celšai obvodu /tlouáíka steny u i1 Q j e Z Jim/

jř

závery/

<crycí vrstva by mela být rovnoměrná po

- obsah ^eritu ve ovarovám spoji

|

covnírai tepiotami pod 35J

I

ximílní havárie 90 °C/.

*?-S % pro zařízení s pra-

C /TQ do 40 °C a v prípade mar-
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- cdolnost tvarových spojí proti korozi nesaí být menší než
odolnost záicl. u - t e r i á l u
- pro eliminaci

chyb ve svarových tpojích je äoporučeno pou-

žívat svařovací

zařízení s vysokým stupněm liiecir&nizace a

ŕ í z e n í a svařovacího procesu, cíxž

ne vyloučí

subjektivní

chyby svářeče /výrobce TQ nepoužívá automatické zařízení
-

svaří ručně/.

Těiato poQinín.-cáiii j/iely odpovíáat i výměníky IP Q na JE Dukovany.
Kromě standardních metod kontroly prováděných JE Dukovany zabezpečil VTJJE u výměníku 1TQWO1 kontrolu 15 íí trubek
a u 1TQ63WO1 kontrolu 11 % trubek. Současné byia provedena
vizuální kontrola a potá laboratorní zkoušky /metalograíická analýza/. Pro provedení kontroly vířivými proudy použilo
VOJE sondu s diferenciálním zapojením na záklacě

zkušeností

z Jíoritrol atejného materiálu na F3. KcnstrLikce zanáy cyla
•
j

navrhnuta jako pevná sonda s uplatněním pavooního návrhu
souosého vedení oondy. Rozaěry íonáy byly zvoleny,

B ohle-

dem na možná zanesení trubek ásiáaai, průměru 14 mra. Jak se
ukázalo v prábéhu vlastního zkoušení,bylo možno využít i sondu 14,5 nim a tím cio^áhnDut vyssí c i t l i v o s t i .

Z dodaných tru-

bek z JE DuJcovcJiy pracovníci VÍJE znotovili kontrolní merky s caybaai vyhotovenýiai eleitt-raji^krovou metodou s. soustružením. Vzhledem C
i očekávi-nýia signálům ruišivéno pozadí a dostupnosti viiocmé ít.cnniky ^évení
JJOCÍ více^rekvenční

byl svolen postup ^oiitroly uo-

techniky. Podle vypočítané š e ř í c í

irek-

vt-nce a očekávaných laktorá rušení /poutnicový eie>ct - JCOIÍSci.ní vnitrního ^růaira trubky, konstruKČní nesení výuéníku
- přepážky/ byly zvoleny následující

irekvence:

,•!

- eliminace px'epážeii, trubkovnice - nialý i . = 5JkHz
- měřící irekvence - t- - 10p kHz
-

eliminace pcítnicováno efektu L. tt-jita^í Ľ ondy - i~ = 400 kHz

f
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Pro --.ontrolu truoeK výměníků byly použity:
- čtyřkariálový přístroj MIZ 12 iirmy ZETEC
- dvoukanálový liniový zapisovač ZDR 1 T /Cnirana/
- čtyŕkanalový magnetofon Brttel a Kjaer typ 2003
- zařízená pro pot,uv sondy a sondy konstrukce VOJE.
Na zá.íladé vizuálních Kontrol endoakopem, rtg zicousek, meta—
lograíická analýzy trubek v laboratořích a výsledku control
metodou vírivých proudů byly stanoveny tyto závěry:
- chemická analýz- potvrdila předepsanou Kvalitu materiálu
- kontroly potvrdily přítomnost indikací typu necelistvostí
na vnitrním povrchu
-— charakter výrazné převládajících pjruch byly vady s podélnou orientací s osou trubky tj. vady typu přeložek známé
z PG.

1

- vady dosahovaly následujících rozmérů: hloubka 0,04-0c25
a délka 1-10 mm.

'<
I
,*
t
v
f
|

Závažné bylo, že tyto vady neměly charakter ^orozníno poškození a byly technologickéno původu. Vizuální a tlaKovou zxcouákou zjiězéné intenzivní joáxoaeaí truoek v oblasti temnících svaru nebylo možná jaetodou vířivých proudů zachytit,
protože signály vad jsou už prekrytí signálem oxrajového eíektu. Na základě těchto výčledků a reálného stavu dalších
výměníků u ostatních bloků JE Dukovany napovídala situace
tornu, že kritická místa výměníků buiou v oblasti syoje trubka-trubkovnic e a případná štěrbina mezi trubkou a trubtcovnicí inonla umožnit vznik kaverny pro korodování svaru. V .té
době bylo rozhodnuto /10/87/ o výměně dvou nejvíce n.-.padených. výměníků IQ prvního bloku za nové. S ohledem na prostorove podmínky, přístupnost, váhu zařízení .-. rychlost výměny
požadovanou z technoloáickych. důvodů bylo rozhodnuto o výměně za trímodulove výměníky, které budou v jcobce svařeny
v soustavu,

i

-ri

I

t

:
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V 02/88 navrhl KEMS Cnomutov pro objemovou kontrolu
svarových .^.oj* trable,-.-trubkovnice jadi •
> jjľafic^au kontrolu
•/•,'UŽLV ijící centra Lni proaarováui, která umožňuje kontrolovat
svarový apo} přo jedná expozici. Priložený film vsak masí být
upraven pro centrální 2púsob prozařování /otvor ve filmu/.
Doporučené zářiče pro tuto Kontrolu byly I r 192 Yb 169.
Vzdálenost zasunutí zářiče lze u r č i t výpočtem dle &OST 7512
-75 £ musí též vyhovovat vztsim pro určení optimální geometrické neostrosti zobrazených defektů při použití nejcitl i v ě j š í c h druhů filmů /viz obr./

Rovněž touto kontrolou nebylo i,jištejio výraznější korozní
napadení spoje xrabka-trub^ovnice. S.zutecností je, že .orozní napadeni a. netěsnosti v to;;jto s^oji se o jevov.ly i m-ůál e . .Pro i l u s t r a c i avuáim výile&ity ; :oatrol jeanono z vv.aaní-•ci j.'Q na druhém blo.-;u v roce 19oS:
- ter.iící . Ijcň^ iruo.covnice OÍOV-JCÍ ^.lovy: 73 ,. plochy korozní „a__;.áení dil.;ov .a .orozí do .iloatxy 0,p
-JÍ...
•- trab.rovr.ice plovoucí nl^vy: 6 netesností /povronové póly/
- ájsed..cí plochy: 70 ;i štěrbinová .-:oroze a.-.x. nloubity 2 mm.
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3 oaledem na nutnost zajištění spolehlivosti a orovozuschopnosti bloků JE Du.eovany bylo v 05/88 přistoupeno k výměně
dvou iiuoů výměníků TQ. Přes radu těžkostí, ictere vznikly
v průběhu realizace 50, byly nové vý.něníky instalovány .
37. den odstávky proběhla j i ž tlaxová zkoaska. Z provedených
prací a získaných, zkušeností vyplynulo pro oblast kontrol
potvrzení po.íadjvkl na systematickou, icontrolu v rozsahu výše uvedeném. Jednoho z demontovaných, výniění.íi bylo využito
.:ro metaloarafic^ý rozbor ve VtfHZ, VUJB a XJJV - aktivní v—
zorky, KKM3, VUZ a SVUOM - neaktivní v o r k y . Výsledky setření ukázaly, že:
- byl nevhodně zvolený m.teriál, na který působil nesprávný
provozní režim chemická ioravny vody a nevhodná zvolené
ciřidlo
- vývrty trubkovnice výměníků TQ byly asymetrické, což se
projevilo nerovnoměrnou plastickou deiorm-icí rozválcované trabky, jez zvyžuja risiico korozního praskání
- rozválcování není ve většině pří. adů dokonalé a má zs následek snadné rozvolnění spoje a vytvoření spatně vymyvatelných objemů
- těsnící svar vykazuje v některých případech kráterové či
kořenové mikropraskliny a je tedy nutno optimalizovat tech1
nologii výroby těsnících svar ! vcetne svarů po opravě.
Z výše uveéeného vyplynulo, že od fáze projektu přes
výrobu a provoz nespolehlivého prototypu cheaické ipravny •
vody byl provozovatel JE postaven před úicol provozovat v
extrémně špatných podmínkách, nedobře vyrobené zařízení. Pokud se potvrdí výsledky výáe uvedené při metalografickém roaboru 1TQ43XO1 /který byl demontován až v 01/89 a v 06 až 07
/83 předán vzorek VUHZ, VOJE a UJV Rež k rozboru/ bude možno konstatovat, že stav TQ nevyžaduje výměnu, jalt požaduje
výrobce KSB. Je však nutno konstatovat, že výměna výměníků
TQ plánovaná na základě doporučení výrobce byla věcí extrémně nákladnou a napadnuty jsou i jiné výměníky, která na podobný apůsob analýzy teprve čekají.
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ULTRAZVUKOVÉ ZKOUŠENÍ AUSTENITICKÉHO NÁVARU TLAKOVÝCH NÁDOB
JADERNÝCH REAKTORŮ BĚHEM PŘEDPROVOZNÍCK A PROVOZNÍCH PROHLÍDEK ZAŘÍZENÍM REACTORTEST TRC

Josef

S l a d k ý ,

Ing., k. p. ŠKODA Plzeň

Vnitřní povrch tlakových nádob jaderných reaktorů typu
VVER 440 je pokryt ochrannou antikorozní vrstvou návaru z
austenit.ické ocele tloušíky přibližně 10 mm. Na rozhraní návaru a základního materiálu tlakové nádoby (15Ch2MFA) existuje možnost vzniku potínávarových trhlin, které jsou orientovány kolmo na směr navarování a tím i k povrchu, šíří se z rozhraní do základního materiálu. Dalším typem vad, vznikajícím
na rozhraní, je nepřilnuti návaru k základnímu materiálu nebo
svaru. Má charakter plochy rovnoběžné s povrchem. Uvnitř návaru :nchou vzniknout v důsledku nevhodně zvoler.é techonologie
navařovárd vady typu horkých trhlin. Ty jsou orientovány rovnoběžně se směrem navařcvání a kolmo k povrchu. V některých případech vychází až na povrch návaru. Uvnitř návaru mohou vzniknout mezi jednotlivými housenkami objemové vady, např. typu
vměsků.
Z uvedeného výčtu vad, které mohou vzniknout v návaru a
z hlediska toho, že se mají zjišťovat během provozních prohlídek zařízením REACTGRT3ST TRC z vnitřního povrchu Tlakové nádoby kontaktním způsobem, vyplývají požadavky na ultrazvukové
sondy. Musí se zjišťovat vady v malé hloubce pod povrchem v heterogenní austenitické struktuře návaru a nebo skrz ni.
Ve Státním výzkumném ústavu pro stavbu strojů v Praze - Běchovicích byly pro tyto účely vyvinuty podle našich požadavků
odpovídající ultrazvukové sondy. Při zkoušení zařízením RSACTCRTEST TRC se používají dva typy rozměrově odlišných sond. Pro
zkouše^:' rádiusových přechodů nádoby do hrdla a i válcových
částí hrdel se používají sondy s rozměrem 25x25x33 mm, pro
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všechny ostatní zkoušky sondy s rozměrem 40x^*0x33 mra. Pláště
sond jsou vyrobeny z nerezového plechu, přičemž u většího rozměru jsou ve spodní části pláště (část ve styku se zkušebním
povrchem) vevařsny destičky ze slinutých karbidu. Ty chrání
sor.du před obrusovaním během zkoušení. Sondy jsou v držácích
send uchyceny pomocí čepů. Součástí sond jsou 6 m dlouhé kabely typu Triax zakončené speciálním konektorem.
Pro zjišťování vad typu nepřilnuti návaru byly vyvinuty
přímé dvojité sondy. Elektroakustické měniče frekvence 2 MHz
jsou vyrobeny z piezokeramiky PKM 32 a mají rozměr 6x12 nm.
Jako nejvýhodnější pro průběh citlivosti sondy se ukázal sklon
m4ničů 3° u vysílače (.T.á nižší plexisklový nástavce) a 0° u
přijímače. Obě poloviny jsou odstíněny hliníkovou uzemnenou
fólií. Technologicky jsou obě provetíe.ií (malý a velký rozměr
sondy) obdobná. Jsou použity stejné měniče, nástavce a vyplňující hmoty. Průběh citlivosti obou sond po hloubce je uveden
na obr. 1. Závislost byla získána na měrce s náhradními vadami průměru D

= 4 mm. Materiálem měrky je reaktorová ocel a

zkušební povrch měrky je rovinný. Je vidět, že průběh citlivosti
obou velikostí sond je-prakticky stejný.
Pro zjištování vad typu potínávarových trhlin byly vyvinuty úhlové dvojité sondy podélných vin s úhlem lomu 70

v oce-

li. Tyto sondy jsou vhodné i pro zjišťování objemových vad
a horkých trhlin v návaru. Jsou taká ve dvojím rozměrovém provedení. Technologicky jsou podobné dvojitým přímým sondám. Měniče o rozměrech 8x16 mm u menšího typu sondy a 11: 3 mm u
většího typu s frekvencí 2 MHz jsou vyrobeny z piezokeramiky
PKM 32. Průběh citlivosti menšího provedení sondy se vzdáleností vad je na obr. 2. Z hlediska určení sond byly charakteristiky citlivosti měřeny na měrkách s umělými vadami představujícími jednak podnávarové trhliny, popřípadě horké trhliny,
a jednak objemové vady. V prvním případě byly umělými vadami
plochá dna vývrtů, která jsou kolmá ke zkušebnímu povrchu měrky.
Ve druhém případě plochá dna vývrtů kolmá k osovému paprsku
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sandy s úhlen: lomu 70°, tedy náhradní vady «. V obou případech
byly průměry vývrtú 4 mni, měrky jsou vyrobeny z reaktorové
ocele a zkušební povrch je rovinný. Na obr, 2 křivka 1 udává
změřený průběh citlivosti sondy na náhradních vadách a křivka
2 změřený průběh citlivosti na vadách představujících podnávarové trhliny.
Od začátku kontrol tlakových nádob jaderných reaktora
VVER 440 zařízením REACTORTEST TRC je návar tlakové nádoby a
válcové části hrdel zkoušen sondami 70° SSL ve čtyřech směrech.
Rovnoběžně se sběrem navařování v obou smyslech a kolmo k tomuto směru, také v obou smyslech. Rádiusový přechcd tlakové
nádoby do hrdla byl až do určité doby zkoušen pouze ve směru
rovnoběžném se sraěrem navařování v obou smyslech, t.zn., že
se zjišíovaly podnávarové trhliny. Přítomnost horkých trhlin
se nepředpokládala. Při kentrole rádiusových přechodů hrdel
tlakové nádoby jednoho z bloků es. jaderných elektráren kapilární povrchovou metodu barevnou byly zjištěny vady typu
trhlin, orientované rovnoběžně se směrem navařevání. Od této
doby se i rádiusové precľiody hrdel prozvučují ve směru kolmém
na směr navařování. Dosud však obdobný charakter indikací, mimo uvedený případ, zjištěn nebyl,
v.

i;
'

V souvislosti se zjišťováním vad typu horkých trhlin

'•

vznikla otázka, zda sondy typu 70° SSL mohou zjistit tyto trhliny včetně trhlin povrchových. Byla proto vyrobena měrka ze segmentu hrdla s umělými vadami typu vrubů, viz obr. 3- Vruoy se
navzájem liší rozměrově pouze hloubkou a potom rozložením po

'
í
••
j
I
•
í

segmentu. Část je v kovaném austenitu (nástavec hrdla) a část
v navařeném austenitu (návar, svar). Výsleče?. Tiěření je uveden
v grafech na obr. 4. Z něho vyplývá, že malou sondou lze v kcváném austenitu zjiščevat povrchové trhliny (při délce 10 mm),
jejichž hloubka je minimálně 2 mm a v navařovaném austenitu minimálně 3 mm. Pro velkou sondu jsou tyto hodnoty 2 mm a 4 mm.
Ostatní vruby hloubky 5,10 a 15 mm, které jsou rozloženy v různých místech rádiusové části měrky, viz obr. 3, byly sondami
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70° SSL spolehlivě zjištěny z obou směrů (ven z nádoby a
dovnitř rádoby)
Jako důkaz vhodnosti sond typu 70° SSL pro zjišťování
porínávarových trhlin lze uvést následující příklad. Při predprovozní kontrole nádoby jednoho z bloků typu VVER 440 čs. jaderných elektráren zařízerSm RSACTORTEST TRC byly v návaru
zjištěny výše uvedenými sondami dvě ultrazvukové indikace,
odpovídající svým charakterem vadám typu podnavarovych trhlin.
Bylo rozhodnuto tyto vady broušením odstranit Za současného
provozního metalografického šetření a poté místa znovu zavařit.
Ultrazvukový nález byl v obou případech potvrzen. Byla současně konstatována vysoká přesnost určení polohy vady ultrazvukem.
Vedle standartních sond typu 70° SSL pro zkoušení návaru
tlouštky 10 mm byly ve SVUSS Praha- Běchovice vyvinuty také
sondy obdobného typu, ale pro zkoušení návaru tlousíky 20 mm.
Tyto sondy se používají při zkoušení těch tlakových nádob, u
kterých byl původní návar již během jejich výroby opravován.
Opravou vznikla nová, 20 mm silná, ochranná austenitická vrstva.
;,
.'.
'}'
!
i
'••
i
|

Každý blok jaderné elektrárny má určenu svou vlastní sadu
ultrazvukových sond, která se používá při opakovaných zkouškách
tlakové nádoby. Letos budou některé sady sond použity již potřetí. Vliv jejich radiačního zatížení na změnu citlivosti
zatím průkazně pozorován nebyl. Větší negativní vliv na udržení jejich kvality má nezbytná dekontaminace v zařízeních jaděrná elektrárny po každém ukončení provozní prohlídky. Ač by
to bylo žádoucí, je málo pravděpodobné, že tytéž sondy bude
možné používat po celou dobu provozu reaktoru.
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DALŠÍ POZNATKY Z PROVOZU SYSTÉMU REACTORTEST TRC

Miloslav
Š a š e k ,
Jiřina
š a š k o v a

Ing., s. p. ŠKODA Plzeň
, Ing., s. p. ŠKODA Plzeň

1. Cvod
Jedním z nejpodstatnějších a základních předpokladů realizace programů prodloužení životnosti jaderných elektráren
je možnost z± ;kání poznatků o okamžitém stavu komponent jaderné elektrárny monitorováním nedestruktivními kontrolními
metodami. Periodické kontroly stavu materiálu komponent jaderných zařízení významně přispívají k zabezpečení spolehlivosti a bezpečnosti provozu.
S. p. ŠKODA Plzsň provádí dosud jako jediná organizace
v rámci RVHP předprovozní a provozní kontroly tlakových nádob
reaktorů v tuzemsku i v zahraničí. K tomuto účelu je používán
na

I

systém Reactortest TRC.
2. Charakteristika systému TRC

i

Systém Reactortest TRC slouží k provádění kontrol tlakových nádob reaktorů W E R 440 z vnitřního povrchu. Při kontrole je z tlakové nádoby vyjmuto palivo a vnitřní části a nádoba
je zcela zaplněna vodou. Hlavní zkušební metodou je ultrazvuk
- kontaktní způsob, dále se provádí kontrola vnitřního povrchu
pomocí televizních kamer.

í;
|
I
ii

Systém se skládá z mechanické části - manipulátoru, čtyřkanálového ultrazvukového přístroje a zařízení pro zpracování
dat a řízení pohybů. Autor má za to, že systém je již dostatečně
znám tedy není třeba dalšího podrobnějšího výkladu. Manipulátor
je schematicky zobrazen na obr. 1.

3. Objem a průběh kontroly tlakové nádoby reaVtoru
3.1. Kontrola ultrazvukem
Kontrole ultrazvukem jsou podrobovány obvykle následující
části tlakové nádoby reaktoru:
a/ Všechny obvodové svary tlakové nádoby včetně přilehlé oblasti materiálu /ovlivněné zóny/ do vzdálenosti poloviny
tlouštky stěny od okraju svaru.
b/ Obvodové svary hrdlo - hrdlový nástavec a ofcvodcvé svary
hrdlový nástavec - potrubí do hloubky 20 mm.
c/ Austenitický návar na obvodových svarech tlakové nácicby.
d/ Austenitický navar na vybraných místech tlakové nádoby.
e/ Austenitický návar na rádiusových přechodech tlaková nádoba
- hrdlo a na válcových částech hrdel.
í/ Základní materiál na vybraných místech nádoby.
nuzsaii konlruiy se niůže případ ůd prípcau i:;ěniU /
ní kontroly/, zvláště při práci na zahraničních elekzrárnách.
3.2. Vizuální kontrola
Frcvádí se vizuální kontrola celého vnitřního povrchu tla
kové nádoby a vnitřního povrchu hrdel. Zvláštní pozornost je
věnována některým konstrukčním prvkům tlakové nácoby - dělící
prstenec, opěrné klíny šachty reaktoru a pod.
3.i. Průběh kontroly
Po realizaci některých úprav v metodice průběhu kontroly
a úprav mechanických dílů systému je nyní hlavním pohybem při
kontrole rotace manipulátoru v rozsahu 0° - 360° a vertikální
posun /krok/ sloupem manipulátoru v kontrolovaném úseku tlakové nádoby. Tento je obvykle při ultrazvukové kontrole 7 mm.
Rychlost posunu sond po povrchu tlakové nádoby /měřicí pohyb
je rotace/ je s ohledem na další souvislosti volena obvykle
v rozsahu 50 - 70 mm.sec" . Obvodové svary se kontrolují ve
čtyřech směrech prozvučovéní ultrazvukem /otočení soustavy
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ultrazvukových sond vždy o 50°/ a austenitické návary a základní materiál se kontrolují ve dvou směrech prozvučování.
Vzhledem k omezeným možnostem ultrazvukové části systému možno zpracovávat pouze údaje ze čtyř ultrazvukových sond probíhá kontrola určité oblasti čtyřikrát /obvodové svary/
resp. dvakrát /návary/ s různým natočením soustavy ultrazvukových sond. Při vizuální kontrole je vzhledem k použité optice
televizních kamer volen krok 20 mm a rychlost pohybu je nastavitelná dle potřeby.

,
>
|
\

V tab. 1. jsou uvedeny průměrné časy potřebné k provádšní jednotlivých operací, které jsou na úkor dcby generální
opravy celého bloku. Po ultrazvukové kontrole jednotlivých
oblastí tlakové nádoby následuje analýza vybraných indikací
a jejich přesné ověřování. Účelem je co nejpřesněji stanovit
charakter indikace, její rozměry, orientaci a polohu. Dobu
kontroly reaktoru .je tedy nutno rozšířit o čas potřebný k analýze vybraných indikací. Analýzou se rozumí opětovné nastavení ultrazvukové sondy pomocí manipulátoru na souřadnice indikace a vizuální posouzení echa na obrazovce ultrazvukového přístroje. Celková doba potřebná pro analýzu je závislá na počtu
ověřovaných indikací a do určité míry též na odbornosti obsluhy systému. V průběhu se čas pro analýzu všech vybraných indikací pohybuje od 40 do 100 hodin. Doba kontroly reaktorové tlakove nádoby se též prodlužuje eventuálními poruchami systému

'

r
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a jejich opravami.
4. Přehled kontrol tlakových nádob reaktorů W E R 440
Do poloviny r. 1989 bylo systémem TRC provedeno celkem
23 kontrol tlakových nádob reaktorů na československých, ale
i zahraničních jaderných elektrárnách. Přehled provedených

l\

jí

;
i
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'A

kontrol spolu s počtem dnů potřebných k provedení hlavních
operací Je uveden v tab. 2. časem montáže je myšlen čas potřebný k v/m&iě kontrolních modulů, ultrazvukových sond .?
Jejich cejchování.

i
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5. Inovace některých uzlů mechanické části systému TRC
5.1. Význam a účel úprav
Doba trvání kontroly tlakové nádoby reaktoru je z hlediska celkové doby odstávky reaktoru významným faktorem u plánování generální opravy bloku Jaderné elektrárny. Po dobu kontroly je prakticky blokován reaktor pro další činnost a kontrola reaktoru leží vždy na kritické cestě ^elé generální opravy.
Snahou je tedy zkrátit dobu kontroly na minimum, samozrejme
se zachováním předepsaného rozsahu kontroly a jejich dalších
parametrů. Úspory času jsou výsledkem optimalizace metodiky
kontroly, organizací práce, zvyšováním technické úrovně systému a růstu odbornosti obsluhy. Z tabulky 2 je možno pozorovat,
kit

*jící časovou náročnost jednotlivých operací kontroly.

Veškeré změny je nutno realizovat s ohledem na zvýšení bezpečnosti práce v prostředí s ionizujícím zářením, zinicializo-

(í

vat dobu pobytu obsluhy v bezprostřední blíz.-osti Kontaminovaných částí systému.

I

5.2o Modul pro vizuální kontrolu vnitřního povrciiu 'Jakové
nádoby
Konstrukční úpravy televizního modulu byly motivovány
zvýšením účinnosti vizuální kontroly a zjednodušením montáže,
a demontáže. Původně jedna kamera umístěná v radiálním směru
k povrchu nádoby byla nahrazena cvěroa kamerami, sníme jícími
povrch pod určitým úhlem. Použitím dvou kamer a čtyř osvětlovacích těles došlo k výraznému zvýšení rozlišovací schopaosti
při kontrole. Pohybové jednotky, které tvořily v sestává modulu pouze pasivní spojovací díly, tyly nahrazeny auaptéry se
zjednodušenou montáží,
5.3. Modul pro ultrazvukovou kontrolu válcové části tlakové
nádoby
Při prvních kontrolách se systémem TRC bylo po prozkušované oblasti krokován^ lineární pohybovou jednotkou umístěnou
v sestavě modulu. Časté poruchy této pohybové jednotky vedly
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ke změně krokování sloupem manipulátoru. Zároveň byly ze sestavy
modulu vyřazeny a nahrazeny adaptéry i ty pohybové jednotky,
které při této kontrole nebyly v činnosti. V současné době je
přímo na konec sloupu montován adaptér, na kterém je pouze
otočná jednotka pro změnu směrů prozvučování. Došlo tím k výraznému zjednodušení montáže, odpadlo složité protahování silových a ultrazvukových kabelů modulem.
Výraznou konstrukční změnou je nový způsob uchycení ultrazvukových sond v držáku. U dosavadního způsobu uchycení byla
časově náročná montáž a demontáž sond a vlivem rychlého mechanického opotřebení nesplňovalo uchycení požadavky uložení ultrazvukových sond. Tyto nedostatky odstranil nový způsob uchycení,
na který byla podána přihláška patentu.
6. Systém pro kontrolu tlakových nádob VVER z vnitřního povrchu
- SKIN
Na základě dosavadních zkušeností z provozu systému TRC
byl ve ŽKODŽ Plzeň vyvinut nový systém nesoucí název SKIN.
V současné době je ve stadiu výroby, dokončen by měl být do
konce roku 1SSO. Systém bude umožňovat kontrolu tělesa tlakové
nádoby reaktoru z vnitřního povrchu ultrazvukem, vařivými proudy a televizní kamerou. Manipulátor systému je konstruován tak,
že může nést moduly pro dálkové provádění oprav.
Systém bude vybaven ultrazvukovým přístrojem s minimálně
osmi ultrazvukovými kanály, ňízení pohybů bude zajižíovat
mikropočítač SAPI 1. K výběru zpracování a archivaci ultrazvukových dat bude použito dvou počítačů VIDEOTON PC.
řfenipulátor systému je při kontrole umístěn na úrovni příruby tlakové nádoby. Rotační rám manipulátoru je obdélníkového
tvaru a pojíždí po kruhové kolejnici umístěné na přírubě tlakové nádoby. V rozích rotačního rámu jsou nohy s pojezdovými kolv.
a hnacím ústrojím. Nohy jsou radiálně nastavitelné, aby bylo
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mci.no použít systém jak pro kontrolu tlakové nádoby reaktoru
W E R 440, tak i reaktoru 1 000. Otočný rám je konstruován tak,
aby mohl být použit i v případě, Že se před kontrolou nepodaří
vyjmout z příruby reaktoru všechny svorníky. V ose rotačního rámu je obdélníkový otvor, jímž prochází teleskopický sloup. Teleskopický sloup se skládá ze tří sloupů - vodícího, upevněného
na rotačním rámu a v něm procházejícího vnčjšího a vnitřního
sloupu. Sloupy mají obdélníkový průřez. Na spodním konci
vnitřního sloupu je uchycena příčná dráha sestávající ze dvou
profilů U, po jejichž spodní pásnici pojíždějí kola radiálního
vozíku. Na obou čelech vozíku jsou připojovací místa /příruby/
pro zkušební moduly. Na jedné straně se montuje obvykle modul
pro zkoušení hrdel a rádiusových přechodů, na druhé straně je
modul pro zkoušení válcové části tlakové nádoby.
Modul pro zkoušení válcové části sestává z mezikusu,
otočné jednotky pro změnu směru prozvučování => držáku sond.
Modul pro hrdla a rádiusové přechody sestava z otorre jednotky,
mezikusu a držáku sond ve dvou variantách ;:ro reaktory W E R
440 a W E R 1 000. Vedle příčné dráhy je hlavice pro TV kontrolu. Sestává ze dvou naklápěcích jednotek a výsuvné jednotky.
TV kamera je schopna snímat v libovolném místě povrch tlakové
nádoby pod proměnným úhlem.
Pro provádění drobných oprav v oblasti válcové části tlakové nádoby bude manipulátor v budoucnu vybaven modulem pro
broušení a modulem pro následné eventuální zavaření výbrusu.
Tyto moduly budou montovány na radiální vozík jiné konstrukce,
kabelové trasy budou vedeny vně sloupu manipulátoru. Pro zachycení reakčních sil při broušení, bude na spodním konci sloupu namontováno zařízení pro rozepření a fixaci sloupu* Dovybavení manipulátoru pro účely opravárenství je plánováno po roce
1992.

Obr. 1. Manipulátor systému REACTGRTESľ TRC
1 - Kruhová dráha.
2 - Rotační rám
3 - Radiální vůz
*» - Teleskopický sloup
5 - Závěs manipulátoru
6 - Naváděcí čep
7 - Modul pro kontrolu hrdel ultrazvukem
8 - Modul pro kontrolu válcové částí ultrazvukem
9 - Modul pro vizuální kontrolu televizní kamerou

Tab. 1. Časy hlavních operací kontroly

p.e.
i.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Operace
Ustavení
Vizuální
Demontáž
Kontrola
Kontrola
Demontáž
Kontrola
Demontáž

manipulátoru na reaktor
kontrola reaktoru
modulu, montáž modulu nastavení UZ parametrů
obvodových svarů
austenitickych návarů
modulu, montáž modulu nastavení UZ parametrů
hrdel a rad. přechodů
zařízení z reaktoru

Čas /hod./
2
6
6
70
20
12
24
2
i

Celkem

142

, , \

li

Reaktor

1 . EBO - 2. blok
2 . EBO - 3 . blok
3 . EDU. - 1. blok
4 . EBO - 1. blok
5. EBO - 4. blok
6. EBO - 2. blok
7. EDU - 2. blok
8 . NORD - 1 . blok
9 . NORD - 4. blok
1 0 . NORD - 2. blok
1 1 . NORD - 3 . blok
1 2 . EDU - 3. blok
1 3 . EDU - 4. blok
1 4 . EDU - 1. blok
1 5 . PAKS - 1 . blok
1 6 . EBO - 3. blok
1 7 . EBO - 4 . blok
1 8 . PAKS - 2. blok
1 9 . EBO - 1 . blok
2 0 , EDU - 2. blok
21. EDU - 3 . blok

<

Rok kontroly
1982
1984
1984
1985
1985
1985
1965
1985
1985
1986
1986
1986
1987
1987
1987
1987
1988
1988
1988
1988
1988

Montáž
3
3
3,5
3
3
2,5
1.5
2
2,5
1
0,8
0,4
0,9
0,8
0,7
1.3
0,8
1,3
0,6
0,4
0,6

"

Opravy
4
'j

2
2
0
2,5
2,5
3
3
0,2
0,4
3,5
2,2
0,5
0,6
0P9
1.4
0,4
0,9
2,5
0,5

1

Měření
11
10
10,5
13
9
9
8,5
7
8
6,2
9,2
6,2
7,5
8,9
8,3
8,7
7,0
9.5
7,2
8,1
8,0

- I - 1 1 B I

Vysvětlivky:

EBO - Jaderná elektrárna Jaslovské Bohunice
EDIĽ - Jaderná elektrárna Dukovany
Nord - - " - «NORD - NDR
Paks - - » _
- « PAKS - MLR
Tab. 2. Počet dnů pro provedení hlavních operaci kontrol do roku 1938

Celkový čas na reaktoru
18
16
16
18
12
14
15,5
12
13.5
7.4
10,4
10,1
10,6
10,2
9,6
10,9
9.2
11.2
8,7
11
9,1

AUTOMATIZACE

ULTRAZVUKOVÉ

KOKTBO1Y

PŘI

ZKOUŠENÍ TLAKOVÉ

NÁDOBY
Ing.

Richard

F o r m a n

Ing.

Roman

P r a c h

Ing.

Martin

H a m p e j «, ŠKOLA Plzeň, ZES

1.

, ŠKODA Plzeň, SES
,

ŠKODA Plzeň, ZES

Úvod

Vysoké požadavky na sejištění bezpečnosti a spolehlivosti jaderných zařízení vedly kromě jiného i ke sne.ze obesit subjektivní vliv lidského faktoru na průběh ultrazvukových zkoušek při výrobě tlakových nádob reaktorů TVER 440 a
W 3 R 1000.
Výsledkem této snahy je automatizovaná osmikanálové zařízení, které zajištuje nejenom snímání signálů UZ sond, jejich transformaci a vyhodnocení, ale i pohyb sond po zkoušeném objektu, odečítání souřadnic, přívod vazebného media a
vydání zkušebního protokolu.

2.

Popis zařízení

2.1.

i

Mechanická část

Jaderný reaktor a jeho komponenty jsou /álcovité předměty o průměru cca 4 m a délce několik metrů. Zkoušený předmět se umisťuje na dvojici polohovadel, která zajištují jeho rotaci. Držák UZ sond je umístěn na vozíku s krokovým
motorem, vozík se pohybuje po kolejích podél zkoušeného
předmětu, Držák sond sejišíuje systémem přítlačných pružin
a polohovacího šroubu dostatečný kontakt UZ oond s povrchem;
na držák je přivedeno vazebné medium a rozvedeno k jednotlivým sondám, rovněž je zde připevněno zařízení pro ster
a
odvod vazebného media, liádrže vodního hospodářství
jsou

;;
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umístěny pod a nad ovládací kabinou.
Informace o poloze sond jsou snímány dvěma čidly a
digitalizovaná podobě předávány řídící elektronice.

2.2.

v

Elektronická část

Hrubou představu o elektronice Části zaľícsní, dodaná
firmou Karl Dsutsch pod označením Echograph 1150, je možné
si udělat s obr. 1.
Obslužná a zobrazovací jednotka, 'označena I) zastupuje v sestavě U2 přístroj; je vybavena dvěma obrazovkami a
foliovou klávesnicí. Na datové obrazovce se po nahrání systému objeví hlavní menu, z něhož se postupuje do jednotlivých submenu. Zde má operátor možnost měnit zkušební parametry, jako je např. počet zkušebních funkcí, počet taktů a
jejich pořadí v multiplexním režimu, počet clon a jejich
rozložení po zkoušeném rozsahu, způsob zobrazení na analogové obrazovce, zadávat rychlost šíření ultrazvuku, měnit
charakteristiky sond, opakovací frekvenci a mnoho dalších
parametrů.
Prostřednictvím teto jednotky lze taká nastavit tii.v.
referenční režim, kdy je z diskety přes počítač natažen uměle vytvořený signál, který je potom celou elektronikou
zpracován a hodnocen. Výsledkem této operace je referenční
rrotokol, podle hodnot vydaných v tomto protokolu lze usoudit na celkový stav elektroniky a na případný výskyt závad.
' Ua analogové obrazovce, která se používá především při
cejchování celého zařízení a jejíž funkce je při vlastním
zkoušení nepodstatná, se zobrazují operátorem vybrané U2
signály z jednotlivých sond. Ovládání této obrazovky je
obdobné jako u klasického přístroje.
Vysílací a přijímací jednotka (B) je umístěna na vozíku, který nese aondy -fcíraje zajištěna doporučená vzdálenost mezi touto jednotkou a sondami. Jednotka je vybavena
lineárním zesilovačem, zdroji a komunikačními deskami. Tato

- £0 část zprostředkovává vlastní spojení se sondami a přenos UZ
signálů do řídící jednotky. Nejde ovšem o prostý přenos signálů - signál je upravován na základě předem vložených AYG
křivek sond aktuální sestavy.
Třetí částí je srdce celého systému centrální jednotka
(C), která sestává z analogové a digitální části. Centrální
jednotka je spojena prostřednictvím sériových a paralelních
kanálů s ostatními částmi s-'stérau a pomocí programově řídící sběrnice řídí činnost systému. Jejími hlavními částmi
jsou vlastní mikropočítačová karta, karta generátoru clon,
rychlý A/D převodník a karta, ovládající řičící a vysílací
jednotku.
lis. centrální jednotku je připojena část D, která obsluhuje I/O periferie: monitor s klávesnicí (G), tiskárnu
(P) a dvojitou disketovou mechaniku (H), která slouží jako
paměíové médium. Jsou užívány tři druhy disket:
systémová

- zde je nahrán celý řídící sy3tém

parametrová

- slouží k archivaci zkušebních parametrů
(zkušební sestavy, parametry cond, citlivostní kód, vyhodnocovací kód, atd.)

zakázková

- zde j sou uloženy parametry a charakteristiky z poslední prováděné zkoušky.

Dále následuje část E, jejím posláním je spojovat předešlou jednotku s mechanickou částí. Na její vstupy jsou
přiváděny přes cptočleny obě aktuální souřadnice držáku
sond a řídící signály blokující zkušební prevoz.

3.

Vkládání dat.

Podle požadavků zkušebních p?edpi3ů se pro jednotlivé
zkušební úlohy (zkoušení základního materiálu, zkoušení svarů, zkoušení návaru) volí sestava osmi sond a směry, do kterých budou jednotlivé sondy vysílat. V průběhu jednoho zkušebního taktu se může využít ež 15 zkušebních funkcí, tzn.,
že některé sondy mohou být využity násobně, např. jak pro

- El vyhledávání vad, tak i pro kontrolu koncového echa.
Jedním z prvních kroků při oživování zařízení
bylo
vložení charakteristických křivek (upravených AVG diagramů)
všech 11 typů UZ sond (přímá, přímé fokusované, úhlové,
úhlové dvojité a povrchové).
Prostřednictvím dílu A se vkládají pro jednotlivé zkušební sestavy a pro zkušební funkce uvnitř těchto sestav
všechna potřebná data (viz 2.2.) s důrazem na optimální využití 4 clon, která jscu k dispoaici pro každou zkušební
funkci.
Další data, týkající se jednotlivých sestav zkušebních
funkcí se do systému vkládají pomocí zařízení D.
V3echna vložená data se uchovávají na disketách, při
opakovaném použití stejné sestavy sond je možné všechna data z paměti vyvolat.

4.

Cejchování

Před zahájením zkoušení je nutné dodat další data, týkající se konkrétního zkušebního úkolu, tato data se potom
uplatní při zpracování a vyhodnocování snímaných UZ signálů.
Při cejchování jsou k disposici data vybrané sestavy zkušebaích funkcí (po vyvolání z paměti), z obrazovky lze rovněž vyčíst pořadí a druh UZ sond, které je nutné připojit
k části B. řro cejchování clon určených k vyhledávání vad
se používá etalonů s umělými vadami typu vývrtu s plochým
dnem, cejchování clon určených ke kontrole koncového echa
a pro V - prozvučení se provádí na zkoušeném tělesu. Na
zkoušeném tělesu se rovněž provede měření šumu. Pokud se
velikost přípustná vady liší od velikosti vady na cejchovacím tělesu, řeší se to pomocí vložená tav, příplatků
do
citlivostního kódu. Stejným způsobem se postihuje umístění
dalších prahů uvnitř jednotlivých clon (registrovaná vada).
V každé cloně jsou k disposici 3 prahy citlivosti, které se
zpravidla uplatňují pro rozlišení šumu, pro zachycení vad

- 62 rsgistrované velikosti a pro zachycení nepřípustných vad.
Hodnoty zesílení pro jednotlivé prahy stanoví počítač po
vyhodnocení cejchovacího měření.

5.

Vlastní zkoušení

Oproti ručnímu způsobu zkoušení je náročnější přípravě
zařízení k provozu: vložení dat potřebných k provedení měření, cejchování, osazení držáicu vhodnými sondami atd. Po
nacej chování počítač sám upraví hodnoty sesílení v jednotlivých clonách a zkušebních funkcích a od této chvíle raá již
operátor pouze kontrolní funkci - vlastní zkoušení je plně
automatické. Vozík a držákem sond pojíždí podél nádoby, po
dojezdu na konec dráhy se pootočí nádoba o svolenou hodnotu
a vozík jede zpět. Tiskárna zaznamenává polohu, hloubku a
velikost vad a dojezdy na konec dráhy.

6.

Závěr

Ultrazvukové seřízení pro automatickou kontrolu tlakových nádob jaderných reaktorů bylo sestaveno z elektronické
části označené výrobcem (Karl Deutsch, HSR) jako Echocraph
1150 a z mechanické části vyvinuté a vyrobené v koncernu
ŠKODA. Přea počáteční obtíže se pocvrdilo, že i tímto netradičním postupem lze získat zařízení, které výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti jaderných
elektráren.
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-34 POLOAUTOMATICKÉ MĚŘENÍ VAD POTRUBÍ
Ing. Vladimír W i d t m a n -

SVÚSS

Při řešení automatického defektoskopického zařízení
pťo zjišťování vad na vnitřním povrchu austenitických trubek primárního okruhu JE ultrazvukem byl mimo elektroniky
čtyřkanálového zkušebního zařízení proveden i návrh manipulátoru a sond.
Problematikou zjišťování a hodnocení vad na vnitřním
povrchu austenitických trubek metodou ručního zkoušení se
zabývala zpráva SVÚM - Z - 855330 "Vývoj metodiky ultrazvukového zkoušení austenitických materiálů, svarů a návarů. Z ní vyšla i směrnice COS č. 33/1985, která spolu s
uvedenou zprávou byla vodítkem při návrhu sond pro automatizované defektoskopické zařízení. Při kontrole ausienitického potrubí musíme uvažovat omezení použití ultrazvukové metody vlivem akustických vlastností materiálu, jehož
průzvučnost závisí na velikosti zrna 3 typu struktury.
Požadavkem mechanizovaného zkoušení na rozdíl od ručního
je větší odstup signálu od šumu, který by měl být minimálně 14 dB a to za předpokladu, že vliv akustické vazby nebude větší než 2 dB. Podle výše uvedených pramenů se základní materiál trubek předpokládá OCh 18 N 12T s velikostí
zrna ne větší než stupeň 3 podle normy GOST 5639-65. Použijeme-li pro hodnoceni vhodnosti materiálu potrubí

koefi-

cient celkových ztrát cC c, uvedaný ve výše zmíněné zprávě

-85 kde Vkl a Vk2 jsou první a druhé koncové echo a t tloušťka
stěny trubky, pak z výrazu (1) dostaneme pro jednotlivé
vzorky materiálu potrubí 3 s 500 hodnoty: očc od 0,095 dB/mm
do 0,15 dB/mm. Výraz oč c však platí pro frekvencí použité
sondy. Proto jsme pro lepší přehled o vlastnostech prověřovaného materiálu provedli výpočet činitele útlumu oč v závislosti na frekvenci f. Při měření jsme vyšli z metodiky
uvedené v knize Ing. 3. Obraze, CSc. "Ultrazvuk v měřicí
technice", vycházející ze spektrální analýzy tří ech Ho,
Hl, H2, kde Ho je echo odražené od rozhraní vazebního
prostředí (vody) a měřeného vzorku, Hl a H 2 jsou první a
druhé koncové echo z materiálu. Vypočtením hodnot jednotlivých výrazů, uvedených v metodice, vždy pro jednu frekvenci
a dosazením do vzorce (2) dostaneme výraz činitele útlumu <£.
platící opět pro jednu frekvenci.
1
</. 2d

20 lg

R2
2
B

(2)

Na obr. la je příklad epekter ech Ho, Hl, H2 vzorku materiálu a na obr. lb je odpovídající průběh činitele útlumu «C .
Pro kontrolu správnosti výpočtu jsme vynášeli i činitel odrazu
R. Porovnáním průběhů činitele útlumu oč vyplývá, že koeficient
c£
se příliš nemění v rozsahu do 4,5 MHz. Pro doplnění informací o použitých materiálech jsme ještě udělali spektrální analýzu šumu vzorků materiálu trubek J.- 500 a to jak pro
kolmý průchod svazku, tak pod 45° ve směru osy potrubí a
kolmo na ni. Při kolmém průchodu jsme zjistili minimum šumu
v rozsahu f 2,5 - 3,5 MHz, zatímco šum z materiálu ze svazku
pod 45° v obou směrech vykazuje minimum v rozmezí 1,8 - 2,5 MHz.
Příklad šumu je na obr. 2. Po zhodnocení získaných výsledků
o
)BO>2 navrhli úhlové sondy 45 s frekvencí 2 MHz a 4 MHz, pra-

l

f
f
p
J
"**

.86 _

cuiící s příčnou vlnou a to sondy pro zjišťování podélných

I

vad rovnoběžných s osou potrubí a příčných vad kolmých
k ose. Sondy pro podélné a příčné vady se od sebe liší velikostí úhlu lomového klínu sondy, jehož změna je vypočtena
ze zakřivení povrchu potrubí v rovině lomového úhlu sondy
- viz obr. 3a, 3b. Na obrázcích je naznačeno i přizpůsobení
vyzařovací plochy klínu povrchu zkoušené trubky.

i:

Protože ruční zkoušeni zanáší do měření lidský faktor
a navíc v radiačním prostředí primárního okruhu 3E je
nutno omezit pobyt obsluhy na co nejkratší dobu, byl navržen
manipulátor pro poloautomatické měření vad, zjištěných metodou akustické emise. Potrubí primárního okruhu je osazeno

J

v kritických místech sítí snímačů akustické emise, které
indikují vadu a zároveň určuji hrubě její polohu. Do místa
indikace se pak umístí střed hlavice manipulátoru, který

;

umožňuje skanovat čistou plochu 300 x 300 mm a ultrazvukovým

'

měřením určit polohu a rozsah vady.
Hlavní části manipulátoru, jenož schema jc na obr. 4,
jsou rám, pohone prvky, upínací zařízení, pohybový most a
hlavice. Rám manipulátoru je tvořen dvěma duralovými segmenty - čely, které jsou spojeny distančními trubkami, dvěma
pohybovými šrouby, vodící tyčí a drážkovým hřídelem. Na
rámu jsou upevněny motory a snímače polohy, včetně rozváděči
skříňky. Tím dosáhneme toho, že u pohonu a odměřování nejsou

'

žádné pohyblivé přívody. Uvnitř rámu je suvně upevněn pohyblivý most se zařízením pro příčný pohyb vozíku-hlavice. Ve-

'

dění mostu je definováno posuvem po přesném drážkovém hřídeli

i,

a opřením o vodící tyč. Pohyb mostu je odvozen od dvou pohy-

j

bových šroubů, jejichž souběh je zaručen kloubovým hřídelem

\

a kuželovými převody, při čemž pohybové matice mostu jsou

j

uvolněné v rovině kolmé na směr posuvu. Tím je zaručena pří-

*

pádná eliminace vlivu házení pohybových šruubů. Vlastní most

j

je tvořen opět dvěma čely specielního profilu ve tvaru kruhových
segmentů, které jsou opět spojeny distančními trubkami v pevný

- 87celek. Příčný profil mostu umožňuje přesné vedení vozíku po
dráze dané zakřivením segmentu mostu. Vozík se v profilu
čel odvaluje šesti kladičkami, z nichž dvě jsou na jedné
straně profilu vedeny klínovým výstupkem a opřeny kladkou
s nastavitelným předpětím. PohyL vozíku je odvozen od
převodového motoru, převodovky a otáčení drážkového hřídele suvně uloženého v kladkách mostu, určených pro pohyb
ozubených řemínků, na kterých je vozík upevněn tažným závěsem. Řemínky se částí své délky pohybují kluzně svou
vnější stranou po válcové ploše profilu, která je využita
pro pohyb vozíku. Hlavice manipulátoru nese dvě úhlové
sondy pro podélné vady a dvě příčné, včetně středově umístěného pulseru AE. Přesné vedení sond po povrchu potrubí umožňují čtyři nezávisle odpružené držáky s kardanovými závěsy
příslušných sond. Upevnění sond včetně pulseru na společnou desku hlavice umožní snadnou výměnu celé soustavy,
případně výměnu některé ze sond. Upínání manipulátoru na
povrch potrubí je řešenu tak, aby zabralo co nejkratší
dobu. Manipulátor se na potrubí při=pevňuje pomocí čtyř přísavek é 100 mm, které jsou tvarem přizpůsobeny válcovému
í

povrchu proměřovaného potrubí. Jednotlivé přísavky jsou

|

pomocí odpružených kulových kloubů spojeny konzolami s

\

rámem manipulátoru. Odpružený kloub umožní zaujmout kolmou

!•

polohu přísavky k povrchu potrubí. Upevnění se provádí při-

i

ložením manipulátoru na žádané místo a otevřením ručního
tlakového kohoutku se přísavky připojí na tlakovou nádobu,
akumulátor podtlakového vzduchu, který je s manipulátorem
spojen vakuovou hadicí. Vnější atmosférický přetlak vyvodí
přítlačnou sílu k povrchu potrubí, a to u jedné přísavky
silou rovnající se přibližně dvojnásobku váhy manipulátoru.
Pootočením kohoutku do původní polohy se vnitřní prostor
přísavek spojí s atmosférou a současně se uzavře odsávání.

':

Tím se manipulátor odpojí.

- 86 Technická data manipulátoru:
Manipulátor je určen pro měření přímé části potrubí Js 500 mm
Rozměry manipulátoru bez konzol a přísavek; 326 x 680 x 760 mm
Rychlost pohybu ve směru osy potrubí:

6 mm/sec

Rychlost pohybu na směr osy potrubí:

5,6 mm/sec

Odměřování polohy hlavice je provedeno selsyny s reprodukovatelností pro podélný srcěr:
pro kolmý směr:
Skanovaná plocha povrchu manipulátorem je

0,15 mm
0,3 mm
300 x 300 mm

Velikost krokování a případná změna rychlosti některého z
pohybů je řízena počítačem SAPI prostřednictvím desky řízení
motorů.
Ověření manipulátoru a navržených sond bylo prováděno
na etalonu, měrce výřezu potrubí 3s 500 mm s umělými vadami
ve formě drážek podélných, nebo příčných, vzhledem k ose
potrubí, a hloubce 0,5 a 1,5 mm.
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Tvar lomového klinu sondy

obr.3a
Sonda pro příčnou vadu

Tvar loaového klinu
obr.3b
Sonda pro podélnou vadu

Kinematické schema manipulátoru
obr.'f
.SELSYN
KLOUBOVÝ HŘÍDEL

/DILATAČNÍ SPOJKA

Y//////////////////////////////////////Z///,

NAPÍNACÍ KLAOKA

M-llt-<-

-

HLAVICE

.

-

/

•

-OPERNÁ
TYČ

i

il
/

OZUBENY ŘEMEN

MOST SUPORTU

4:1

POHANEC1 KLADKA

- 94 Defektoskopieky systém ftDfiMS-fia

Ing. Stanislav

S v a e h o u č e k ,

CSc

Státní výzkumný ústav pro stavbu s t r o j i l - Praha

Pro zjiětovéní

vad na vnitřním

povrchu austenitickych

trubek primárního okruhu Jaderných elektráren bylo navrženo
a na

funkčním

vzorku

ověřeno

čtyřkanálové

ultrazvukové

defektoskopické zařízení využívající pro polohování

soustavy

sond mechanického manipulátoru.
Qtialogodigitálni defektoskopicky automatický měřici
systém ODOMS Je sběrnicové orientovaným systémem,
podstatným rysem j e
povelů

řídícího

řízení

počítače.

mikroprocesorově
detektoskopicky

všech

řízeny

funkcí

při

Zařízení

představuje

ultrazvukový

systém modulové koncepce.

Jehož

rnéření pomocí
impulsní

Možnost

pružných

změn způsobu zkoušení Je zajištěna důsledně programovatelnou
strukturou.

System využívá Jako řídícího

miropočítače
počítače

SfiPI-1 v k o n f i g u r a c i

se provádí

pomocí

počítače tuzemského

ZPS-S.

klávesnice,

která

Ovládání
Je určena

především pro vývoj a oživováni programového vybavení, nebo
při

měření

pomocí

naměřených dat

pultu

slouží

s

ovladačem.

televizní

monitor

Pro

zobrazení

a pro vypiš

Je

možné k počítači p ř i p o j i t tiskárnu.
Vlastní ultrazvuková měřicí část se skládá z modulů
defektoskopu, k t e r é z a b í r a j í Jedno patro normalizované
skříně
SKRSO < Tesla Votice
).
Další
patro
elektronice ovládání manipulátoru a obvodům měření
hlavice.

Elektronika

manipulátoru

Je

s

mechanickou

patří
polohy
částí

spojena odnímatelnyrni kabely.
Základním rysem celého systému Je modulová koncepce ve
spojení s Jednotnou sběrnicí.
Sběrnice fiDfiMS fl£ Je určena pro ř í z e n í funkce
J e d n o t l i v ý c h modulů systému osmibitovým k o n t r o l é r e m .

- S5 Obsahuje celkem 31 vodičů. Pro napojení desek systému na
sběrnici se využívá 62—pólového konektoru FRB se zdvojenými
kontakty pro dosažení vyšší spolehlivosti.
Sběrnice obsahuje vodiče pro napájení logických a
analogových obvodů na deskách a signálové vodiče. Signálové
vodiče Jsou rozděleny do skupin pro ŕídící datové slovo,
adresu a měřená data. Komunikace na sběrnici probíhá bez
.zpětného hlásení, což umožňuje dosažení vysoké rychlosti
prenosu dat. Sběrnice pracuje se signály TTL a Je navržena
tak, aby ji bylo možno pro obnovení úrovně signálů rozdělit
pomocnými zesilovači ns menši úseky. Tím se zvyšuje odolnost
komunikace se vzdálf?néj šírni Jednotkami vůči vnějšímu rušení.
Periferní
ovládacího
firemní

ji
1

s ovladačem,

s t and sr ej Y: i
vložena
podle

propojky

využívající

v konektoru

pult

programovým
identifikuje

(

část

počítače

vybavením,
zapojení

viz

soupravu

představují

a samočinné s p u s t í

prvků

současné

vstupní

pro náročné

a použitím
stoupá

počítač
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Návrh základního programového vybavení a obsluhy
systému ADAMS vychází z požadavku, aby měření,mohl řídit
operátor bez zvláštních znalostí v oboru programování
počítačů. Proto bylo zajištěno samočinné spuštění zaváděného
základního programu. Po zapnutí správně propojeného systému
a vložení kazety s programovým vybavením do magnetofonu
počítače se tedy program sám zavede a spustí. Na obrazovce
monitoru se objeví nabídka volitelných funkcí ( MENU ) a
systém Je připraven k činnosti.

)Jf'

výjimkou

e do fiií^nstofoň-

tak představuje

provedení

počítačem a snižují

1

1

s

SflPI-1

pult obsahuje

pro p o č í t a č

—'oP'td

Jsou

sestavy

Jen t é t o omezené romnožiny t l a č í t e k .

Ovládací

vybavení

systému

). Ovládací

která

základním

klávesnice

robustním

ovládacích

se

v

doporučené

ki Avesyt i c?e_

kazeta

pultu místo

v

použitá

součástí

dokumentace Tesla

tlačítek

ff

zařízení

pultu

Volitelné funkční režimy:
I n i c i a l i z a c e manipulátoru—Hlavice
do k r a j n í

polohy,

program se vrací
Hledáni
hlavice
X,Y

základního

se zobrazuje
uloží

Nastavení
tlačítek
měření

na obrazovce.

ŕ id í

pohyb

souřadnic

Tlačítkem DfiTfi se

zvolené

do

paměti hodnoty

parametrů

práh c i t l i v o s t i

a pomocí

ultrazvukového

a polohové

Korekce pro

kanály)

Ručni

měřeni-Ovlada čem se

času ípozdění

plut orná t ické

řídí

pohyb

hlavice

a na

okamžité naměřené hodnoty amplitudy a

měřeného signálu

spolu s údajem o poloze.

měřeni—příprava—Program

předpokládaného

automatického

měření

vypočítá

v

okolí

hranice

ilOOrnm

od

základního bodu.

Out ornát i c k é
definované

v

měřeni—Program

režimu

PftľPRflVA

ve

provede

zvoleném

měření
rastru.

na

plose

Výsledky

do paměti.
Vyhodnocen i

měřen i—Proaram provede grafické znázornění

výskytu nadprahových

indikací

nebo vypiš naměřených hodnot.

Defekt es kop i ck y systém ADfiMS-ň2 byl
specifikace
s

ručne

do paměti počítače.

obrazovce se zobrazují

uloží

se

relativních

parametrŕt-Pornocí ovladače lze změriit

uložit

zvoleného

bodu-Ovladačem

a okamžitá hodnota

(zesílení,

jednotlivé

souřadnic a

k MENU.

se sondami

souřadnice

se sondami se přesune

vynulují se čítače r e l a t i v n í c h

vnitrním

k. p. Sigma Modřany pro zkoušení
povrchem

energetice.

Představuje

\i\traivvifetivjch
výzkumném

potrubí

ústavu

další

tnfeiř-icítíh
pro

určeného

stavbu

tuzemského

vad

ri& základě

souvisejících

použití

mikroprocesorově

systemti
strojů

rysem Je vysoká úroveň ovládání
aplikací

z

pro

vyvinut

vyvinutých
v

Praze.

ve

JehC

v Jaderné
řízených
Statním
základním

p ř í s t r o j e dosažená důslednou

mikropočítačového

systému

SftPl-1

v

- • 7konfiguraci

ZPS-2.

zautomatizovat
ultrazvukovém
prístroje,

i

zařízení

Tím

počítače

funkcí

byla

nejen

pri

zjednodušena
méření.

koncepce

systému

dovoluje

výměnných

funkčních

postupnou

modifikaci

umožnilo

v ícekánálovem

potlačena subjektivita

Modulová
oprav i t e 1 nost

řídícího

dílčích

měřeni.

ale

perspektivné

Použiti

radu

modulů

nebo

obsluha

snadnou

a

umožňuje

modernizaci

zárnénou za nove sběrnicové kompatibilní

celého

jednotky.

Literatura:

C 1 3

SVRCHOUCEK,

ultrazvukového
jí?

trubek

§|

zpráva

H
:

TOMEK,

prunďr'niho okruhu

zařízení

Jaderných

Z. :

Návrh

pro

kontrolu

elektráren,

Výzkumná

SVÚSS č. S3-07 002, Praha, 1986

C£ 3

!§-••

S. ,

defektoskopického

mechanické
zkoušení

SVflCHOUCEK,
části

trubek

a

S. ,

VfiTRflS,

koncepce

primárního

C 3 3

WIDTMftN,

elektroniky

okruhu

Technicky záznam SVÚSS č.87-07

M. ,

V.:

zařízení

Jaderných

Návrh
pro

elektráren,

110, Praha, 1387

Uživatelská dokumentace souboru SflPI-1,

Tesla

Liberec

C 4 3

SAPI—1,

kazetopáskové

Tesla E l t o s DIZ, Praha, 1985

C 5 3

Firemní

l i t e r a t u r a Tesla

programové

vybavení,

- 98 PROBLEMATIKA ZKOUŠENÍ KOTOafl PARNÍCH TURBIN A ALTERNÁTORŮ
ULTRAZVUKMI A BLIŽŠÍ OVĚŘOVÁNÍ VAD.
Ing. Václav Koptík, ŠKODA Plzeň ZES
Ing. Zdeněk Maaek, ŠKODA Plzeň ÚVZÚ"
Nově budované parní elektrárny jaderné nebo klasické, jsou
osazovány stále většími energetickými bloky. Další růst výkonových parametrů,však už je v současné době limitován možnostmi
metalurgických základen výrobců, vyrobit výkovky velkých otočných dílů, tedy rotorů turbin a turbogenerátorů.
Nízkotlaký stupeň rotoru parní turbiny ICOú MW již v ČSSR
nelze vykovat jako celokovarý monoblok, ale svařuje se sa šesti
dílů.
Pro naši energetiku se podařilo vyvinout oceli a velmi
<5 obrými mechanickými vlastnostmi, ale je o b tísné tďW/ou ocel
vytavit v množství 200 tun5 odlít do tveru Ln^o ',u a hlavně vykovat výrobek prostý vnitřních ved, V "íístec'i -<* VR d art. 1. prudce
kla&ají mechanické hodnoty a takto postižený vvaovek nakonec
nelze použít.
Díky vyspělé ocelářské a kovářské technologii .^mizely
některé druhy vad. Např. vločkovitost jako důsledek prítomnosti
vodíku v tavenine se dnes prakticky nevyskytuje. Ale ani velmi
čistá vsázka výchozích surovin a tavoní oceli v relativně čistých el. pecích a lití do vakua, není úplnou zárukou nepřitor.osti
drobných vad v budoucím výkovku.
Rozložení vad v protvářeném výkovku má své zákonitosti
podle původu svého vzniku. Často se vyskytují vady kolem axiální
osy rotoru a to je zjev dobře známý všem firmám, které vyrábí
velké rotory. A zároveň všechny evropské, americké a japonské
firmy povýšily ultrazvukovou kontrolu v průběhu deseti až patnácti uplynulých let na přední raísto mezi ostatními zkouškami a současně zpřísnily kriteria zkoušení.
V podniku §KODA Plzeň byl tento vývoj podobný, k poslednímu
výraznému zpřísnění klasifikačních stupňů došlo v r. 1985 a dnešní technické předávací podmínky pro rotory a turb. disky jsou
několikanásobně přísnější, nežli kriteria čs. státní normy
ČSN 015043 pro uz. kontrolu výkovků a vývalků.
Při zkoušení s vysokou vyhledávací citlivostí, kdy se
v hloubkách 900 mm registrují indikace s náhrad, velikostí vady

Dn 1,6 mn lze zmíněné drobné osové indikace dobře zachytit.
Na obrazovce přístroje se potom takové indikace znázorní
podle obrázku 1.
Na boční ploše jemně opracované zkušební desky, kterou
jsme v zájmu ověření ultrazvukových indikací nechali upíchnout
z jednoho rotoru alternátoru, jsme pomocí magnet, metody práškové, polévací zviditelnili indikace v© středové partii, rotoru.
Použijeme-li metodiku a terminologii uz. zkoušení franc,
firmy Alsthom Atlantique, pak celá oblast postižená drobnými
vadami je souhrne nazvána indikací skupinovou a je charakterizována tím, že vsájemné vzdálenosti jednotlivých indikací jsou
menší než 40 mm:. v objemu krychle o hrane 50 mn jich je nejméně
pět, jinak by šlo o jednotlivé bodové vady.
V techn. podmínkách téže firmy
podle obr. 2 s hustším výskytem vad
pad velmi hustého výskytu indikací,
od jednotlivých vad se překrývají a

1

Í

'
i
i\J
P
E?
|i
i;v
T,

se uvádí indikace " mrck "
a konečně na obr, 3 je přítakže paty vadových ech
taková oblast -'e nazývá

Z tohoto dosti bohatého členění hromadných indikací vidíme aktuálnost problematik/ opových vad a někdy i mlmoosových ,
u této velké firmy.
Podle našich zkušeností nemusí být výkovek postižen osovými
vadami v celé své délce, ale jen v části, např. podle obr. 4.
Protože je vadami zamořená Čáat právě ne. straně, kde byla původně
hlava ingotu, v níž se vytváří staženiny, mezerové vycezeniny
a dutiny, je souvislost mezi nehomogenitou ingotu a vadami konečného výkovku zřejmá. Tím nelze říci, že kvalita konečného
výrobku je výhradně v rukou ocelářů. Výsledek významně ovlivní
způsob tváření, nehledě na okolnost, že některé vady lze při
tváření tak zv. kovářsky svařit.
Osové indikace nemívají velkou a-riplitudu vadevých ech, ba
často nedosahují ani hranice registrace, takže takových indikací
by si ultrazvukový operátor neměl příliš všímat. Zkušenost nás
poučila, že ani indikace s malou náhradní velikostí nelze podceaovat v případech skupinových nebo zónových oblastí, protože po
provedení předem plánovaného axiál. vývrtu jsou při prohlídce stěn
vývrtu pomocí endoskopu tyto vady viditelné a některé jsou protátalé až do délky 10 mm. Obr. 5

- ICC Na obr. 5 je rotor s provedeným axiálním vývrtern po calé jeho
délce. Vývrtem byly osové vady odstraněny. Otázkou však je, do
jaké vzdálenosti byly vady od oay rozptýleny, protože rozměr
vývrtu lze sice v určitém rozsahu zvétšovatj ale maximální průměr je dán pevnostním vypočten. Ultrazvukový operátor musí mít
veL-ni přesně nastavenou čaa. základnu přístroje, protože podle
jeho údajů o polohách vad se určuje optimální průměr vývrtu tak,
aby všechny vady byly odstraněny.
Provedení axiál. vývrtu při kterém získáme i jádro pro
zkoušky, můžeme počítat k destruktivní zkoušce, která umožní
získání vzorků ze zamořené oblasti a bližší zkoumání vad pomocí laboratorních metod. Výrobek však není destruktivním odebránííB vzorků zničen, naopak po odstranění osových vad má kus dobrou kvalitu.
V tabulce č. 5, kterou předkládáme v originálu z norem výše
zmíněné fy. Alsthom, jsou stanovena kriteria přípustnosti náhr.
velikostí vad, úroveň registrace v celokováných rotorech parních
turbín s provozní teplotou nad 300°C,
Na obr. 6 jsou znázorněna pásma kvalifikačních tříd C, 0, 1
pro vrtané rotory. Pásmo C je oblast uchycení lopatek a zkouší se
až při třetí uz. kontrole, protože při první a druhé uz. kontrole
ještě nejsou oběžná kola vysoustružena.
Na obr. 7 je snímek metalografického výbrusu vzorku vyříznutého z jádra axiál. vývrtu turbin, rotoru. Je na něm dobře patrná
vada, která byla klasifikována jako dutina. Snímek byl pořízen
při 50 x zvětšení. Délka dutiny je 1,4 mm, šířka 0,3 mm. Jáe tedy
o malou vadu, která v řádce podobných vad zachycených ultrazv,
svazkem podélných vln a í*4 MHz dala odraznou plochu a vadovými
echy vyhodnocenými jako Dn 0,8 až 1,2 mm. Příčinou bylo nedostatečné protváření v mÍ3tech a velkými průměry rotoru. Rotor byl
po provedení vývrtu o ^190 mm uvolněn do další výroby, osové vady
byly odstraněny.
Jiná situace je při zjištění vad rozložených ve větších
vzdálenostech od osy. Zde je naopak protváření velmi intenzivní.
Ha obr. 8 Je vzorek s vadou, vyříznutý z turb. hřídele vyřazené
právě z důvodu nálezu mimoosoi>ých vad při uz. kontrole. Je to
snímek vzorku s 2,5 násob, zvětšením, kde na obroušené ploše

- 1C1 jsou dv§ vady, viditelné díky magnetické práškové metodě. Po
smazání magnet, prášku viditelné nejsou a nevykreslí je ani
barevná kapilární metoda. Vzorek byl v přístroji pro ohýbací
zkoušky poměrně snedno rozlomen a lomová plocha, která se rozprostírá téměř přes celý průřez vzorku»byla větší nežli jsme
předpokládali. K obr. 8 patří obr. 9, který ukazuje, že lomová
plocha je velká a že korespondovala s povrchem 1 to, že část
plochy byla ke škodě věci zbytečně odrrézována.
Vady velmi vzdálené od podélné osy výkovku se vyskytují
poměrně zřídka, proto je problematika osových vad, které však
lze v některých případech odstranit osovým vývrtem, aktuálnější.
Provedení osového vývrtu po celé délce poměrně dlouhých rotorů je nákladná operace. Přesto se v podniku ŠKODA Plzeň vrtají
i ty rotory, které prošly ultrazv. kontrolou bez nálezu jakýchkoli indikací. Otázka vrtat či nevrtat všechny rotory je otázkou
důvěry v nepřehlédnutí nějakých indikací při ruční ultrazvukové
defektoskopii i otázkou důvěry ve vlastní metalurgii a její technickou úroveň.
i
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Světoví výrobci nejsou v otázce nutnosti vrtání velkých rotorů jednotni. V USA a v Japonsku se rotory vrtají a z jádra vývrtů se provádí mech. zkoušky, v NSR se rotory převážně nevrtají
a důvěřuje se vlastní metalurgii a své ultrazvukové kontrole.
Právě před rokem se na elektrárně Kraftwerk Irsching v NSR
roztrhl turbinový rotor vyrobený západoněm. firmou. Měl 4 1760 mm,
výkon 330 MW, byl nevrtaný a měl shluk vad poblíž osy. Obr. 10.
Přestože utržené díly soustrojí byly rozmetány do okruhu 1,3 kra,
nikdo nebyl zraněn. Případ byl vyšetřen al/S^eznu letoě, roku zveřejněn techn. časopisu. Ve stati, která se týkala ultrazvukové
kontroly, bylo dáno vysvětlení se dvěma obrázky, proč mohl výkovek
s uvedenými vadami projít ultrazvukovou kontrolou jako vyhovující.
Obrázky jsou do přízpěvku přeneseny pod č. 11 a 12 a opatřeny
českým textem-, Z obr. 11 je zřejmé, že poměrně úzký svazek podélných vln podle vyzařovacího diagramu použité sondy mírně vyosenou
vadu nezachytil. Původní ultrazvukový nález skutečně hovoří o melých vadách částečně shromážděných do shluku, ale vzájemně nepropojených. Takovou maluu vadu ukazuje obr. 12. Pří ultrezvukrvé
zkoušce p H přejímce, tedy před 15-ti léty, kdy byl rotor vyroben,
bylo při radiálním prozvučování zaznamenáno 26 indikací s náhradními velikostmi do Dn 5 mm.
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V oblasti se dvěma těsně u sebe ležícími vadovými echy byla
při zkoušce s frekvencí 2 MHz zjištěna úplná ztráta koncového
echa, Kontzvlai měřeni s frekvenci 4 MHs ukázalo Jen menši pokles konc. echa a při použití f • 6 MHz už nedošlo k žádnému
poklesu konc, echa.
Ne základě výsledků těchto zkoušek byle» ze strany výrobce
o c e l i usuzováno na malé, ojedinělé, z části a l e též hromadní
se vyskytujíoí nekovové vměstky. A vzhledem k tomu, že rozložení
vad (údajně vměstků) nemělo výrazně jeden směr a spojení jednotlivých indikací bylo vyloučeno, všichni zainteresovaní se na této
interpretaci shodli a rotor byl .uvolněn jako neproblematický pro
provoz elektrárny. Provozovatel nebyl na zjištěné vady upozorněn.
Vyšetřování po havárii v prosinci r. 198Y prokázalo, že
roztržení vycházelo z axiálně-radiálního pole defektů podle obr. 10.
Uvedené pole bylo nalezeno na největším z úlomků a identicky
v dílu 1. Vady jsou vyoseny 150 až 180 mm od osy, jsou označeny
A, B, C, D a jsou roztroušeny v délce 509 mm. Největší vada B
měří bez pozdějšího růstu 130 mm axiálně a 59,5 mm v radiálním
směru. Lomové paprsky ukazují na původ poruchy kolem tohoto největšího defektu. Makrofraktografie a rekonstrukce průběhu lomu
ukázaly, že neexistují další výchozí místa lomu.
Způsob řešení situace před 15-ti léty výrobní firmou a jejím
technickým &. defektoskopick/m oddělením nelze z jedné krátké zprávy posoudit a není ani smyslem referátu. Dopopředí však vystupuje
otázka p ř í l i š vysoké míry odpovědnosti ultrazvukového operátora,
provádějícího tuto kontrolu.
U nás ?© ve snaze o dokonalé prozkoušení výkovků rozsah
technických podmínek pro uz. kontrolu rotorů neustále zvětšován.
Je to důsledek stálého tlaku projektantů a konstruktérů výpočtáZkouší se přímými sondami radiálně a axiálně, úhlovými
sondami 35°, 45°, 60° tangenoiélně i axiálně, vždy ze dvou prot ě j š í c h směrů a nakonec se rotor prozkouší Be sníženým z e s í l e ním na atenuátoru na pokles koncového echa.
Doba zkoušení u Jeáaoho rotoru už přesáhla 200 hodin,
Zkoušení se provádí ručním způsobem a začínají se ozývat hlasy,
vyjádřící obavu z možného přehlédnutí některé vady, v důsledku
únavy z dlouhodobé zátěže uz. operátora monotónní prací. Ten nav í c provádí kontrolu v hlučném a prašném prostředí hrubovny.
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Automatizace ultrazvuk, zkoušení je zřejmě jediným
vhodným řešením, ale naráží se na problém vyhrazení vhodného
místa pro takové stálé uz, pracoviště, jakož i na otázky výroty
otáčecího zařízení s plynulým pohybem včetně posuvu držáku sond.
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Skupinové indikace v okolí
osy rotoru. Schematické
znázornění.

Obr.2

Indikace " mrak "
v okolí oay rotoru

Obr.3

I

Indikace zónová poblíž
oay rotoru

i "•

Obr.4
Schematické
znázornění.

Rotor turbiny po tepelném zpracování. V levé části
je oblast v okolí ax.osy postižena drobnými vadami.
indikací Dn^i mi

-I
Provedení axiál.vývrtu po celé délce rotoru. Oaové
vady byly odstraněny. Pri vrtání se získá jádro
vývrtu 0 70 mm, které lze laboratorně zkoumat.

TABLEAU N° 5 DEFINITION DES CLASSES D'ACCEPTATION
převzato z franc.oriáCeŕinice klasifik.tříd - přípustnosti )
Seuil de
Indications Indications
Classe notation
isolces
groupées
0 max. en mm 0 max en nun 0 max en mm

Indications
en nuages
0 max en mm

C

1

2

1.5

1

0

1,6

3

2

1,6

1

1,6

5

3

2

Obr.6 Z franc.originálu.

YS/////Ä

Stanovení pásem pro třídy
uvedené ve výše uvedené Tob.H

Classe C (oblast uchycení lopatek)
Classe 0 ( okolí vývrtu)
Claase 1

1

- :cs -

Obr.7 Snímelí metalograf .výbrusu vzorku odebraného
z jádra axiálního vyvrtu rotoru. Zvětšeno 50 x

Obr.S Snísielí vzorlcu z jiného rotoru s mimoosovou
silně sevřenou vadou, viditelnou jen pomocí
magnetické prášková tn?tody.Zvětšeno 2,5 x

0tr,9 Snímek lomové plochy vzorku z obr.8 po jeho
rozlomení. Zvětšeno 2,5 z
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Obr.10

f

Rotor parní turbiny s vadami A,B,C,D uloženými
podél osy. Podle údajů z původního uz.protokolu
neměla žádná z vad náhrad,velikost větší než 5 nun.

Obr.11.Schematické znázornění
situace při zkoušení rotoru,
tfzký svazek uz.vln vyzářený
z přímé uz.sondy,zcela minul
vadu.

Obr. 12 Vada byla) sice při zkoušení zachycena, ale v nepříznivésn
směru.Vadové echo má nízkou
amplitudu. Skutečnost že přitom
významně pokleslo koncové echo
byla nedoceněna.
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ROZPTYL PARAMETRŮ ULTRAZVUKOVÉHO DI:FEKTOSKOPU
ING. J a r o s l a v

OBRAZ,

CSc.

S t á t n í výzkumný ú s t a v p r o s t s v b u s t r o j ů - PRAHA
1.

Úvod

V ultrazvukové defektokopii se nejčastěji spokojíme s
rozptylem reprofiukovatelnosti velikostí ech s maximální odchylkou do 6 dB. Potom můžeme rozlišovat náhradní velikosti
vad v poiněru 1 : |/2. Celkový rozptyl je výslednicí všech
;ílčích odchylek. Cílem tohoto referátu je upozornit na jednotlivé parametry, jejichž kolísční dává celkový rozptyl velikostí ech. Pokud výsledný pravděpodobný rozptyl přesahuje
6 dB, je nejistota vzhledem k jinému přístroji příliš velké
a to až 100 %. Přístroj se sondou, kterou naměříme odchylky
větší než 6 dB vzhledem k jinéEU, který považujeme za etaloncvý, by neměl být používán k hodnocení velikosti vad.
Při ručním zkoušení v dílenském provozu se mění poměrné
velikosti vad při použití jednoho a téhož přístroje v rámci
2 <3B. Tato hodnota vyplývá z dlouholetých vlastních zkušeností a byla potvrzena mnoha zahraničními literárními údaji.
Příčinou tohoto rozptylu jsou pouze změny akustické vazby a
polohy vady vzhledem k sondě. Pokud však k hodnocené velikostí vad použijeme přístroje různých typů a necháme-li je
obsluhovat různými pracovníky, zjistíme, že rozptyl velikostí ech se v některých případech zvýšil až na 8 dB. Analýza příčin tohoto velkého rozptylu ukázala, že z poloviny
jej způsobily ultrazvukové sondy, Z8tím co zbývající Čtvrtiny pramení rovnoměrně z elektronických obvodů a z obsluhujícího pracovníka [i] .
Déle bylo vidět, že příčiny rozptylu velikostí ech json
dvojí a to přímé a nepřímé. Mezi příiré petř< chyby způsobe*
né přístrojem a odčítáním výšek ech na stínítku obrazovky.
Nepřímý vliv mé sonda a to změnou parametrů způsobenou jed-
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nak opotřebením a jednak provozním nastavením.
Podle vlastních, zkušeností i podle literatury [l] [2]
lze ukázat části ultrazvukového defektoskopu, které mají
největší
1)
2)
3)
4)
2.

vliv na rozptal naměřených hodnot. Jsou to:
ultrazvuková sonda,
generátor impulsů,
přijímač ( zesilovač ),
signalizační monitor ( při mechanizovaném zkoušení).
Vliv ultrazvukové sondy

Y- ultrazvukové sondě počítáme i přívodní kabel, který
obvykle bývá koaxiální. Budeme předpokládat, že spolu se
sondou je užíván pouze kabel doporučený výrobcem, jehož
kapacita a při delších přívodech i vlnový odpor jsou přizpůsobeny k anndŘ, Použití nevhodného tabelu touže způsobovat
odchylku až 2 d3 při měření poměrných výšek vadových ech,
když jako srovnávací se bere echo koncové.
Bozptyl velikostí ech způsobený sondou je tito větší,
čím je větší úhel dopadu a menší úhel otevření hlavního svazku. Z toho vyplývá, že rozptyl je nejmenší u přímých jednoduchých sond na nižších frekvencích s přiměřeným efektivním
proměřen elektroakustického měniče.
Je známo, že velikost echa závisí na ploše a sklonu odrážeče. Uvažme např. náhradní vadu o průměru 3 mm ozvučovsQou
příčnou vlnou z úhlové sondy s běžnými rozměry a se jmenovitým úhlem lomu 70°• Na plochu vady kol^c- dopadá v jednom případě paprsek s úhlem 68° a v druhém 72°. Velikost ech se liší asi o 0,7 dB„ Jakmile však velikost náhradní vady bude
6 mm, lze očekávat již rozdíl 1,5 dB.
Při nerovnoměrně opotřebované stykové ploáe lomového
klínu, např. 0,5 mm ; na jedné straně vzhledem ke straně druhé,
zvětší se u těchže vad rozptyl velikostí ech na 2 popř. 4 dB.
Při tom zmíněné opotřebení o 0,5 mm nelze okem postřehnout.

- 117 Je samozrejmé, že rozptyl velikostí ech kolísá podle tvaru
e orienť-ice indikovaných necelistvostí.
U sond obou druhů, tj. úhlových i přímých, mé značný
význam případné odchylka od jmenovité frekvence. U komerčních sond i renomovaných výrobci
byly zjištěny odchylky až 12 % mezi střední a jmenovitou frekvencí. Jako střední frekvenci bereme tu, jejíž složka má z celého frekvenčního spektra maximální amplitudu. Je to
frekvence, kterou odečteme na stínítku defektcskopu z vysokofrekvenčního
impulsu a jejíž vyzařovací diagram je nejvýznačnější, lze
tedy říci, že jde o frekvenci, na níž skutečně měříme. Ve
zmíněném procentuálním poměru se liší i délka blízkého pole
a z ní vyplývající poměrné vzdálenosti. Při odčítání ve vyhodnocovacím di;?:ramu vznikají odchylky 1 až 2 dB. Tytéž
rozdíly může způsobovat i změna tlouštky krycí vrstvy přímé sondy a změna tlumení na zadní streně měniče.
Dalším důvodem odchylek o 1 až 2 33 při odčítaní v univerzálním ( obecném ) vyhodnocovacím diagramu je nevhodná
šířka pásma ultrazvukové sončy. Univerzální vyhodnocovací
diagram ( plné křivky na obr. 1 ) platí pro běžné, středně
tlumené ultrezvukové sondy vyznačené tím, že jejich poměrné

0.1

Obr. i.

02

0.5

t.0

J

Univerzální vyhodnocovací diagram
pro středně a silně tlumené sondy.

- 113 šířka frekvenčního pásma ^f/f 2feO,3až C,4 ( f_ - stření
S
frekvence ). To jevidět z obr. 2, kde je tvar ultrazvukového echa a frekvenční spektra sondy pro 4 MHz. Širokopásmové

o)
Obr. 2.

Dobře středně tlumená ultrazvukové sonda
naladěná na frekvenci 4 MHz; s) tvar koncového echa, b) tvar lcgaritmického frekvenčního spektra, c) tvar lineárního spektra.

sondy ( obr. 3 ), u nichž poměr Af/f_ftrl, mají odlišné vyhodnocovací diagramy ( čárkované křivky na obr. 1 ) .

Obr. 3.

Širokopásmová ( neladěná ) ultrazvukové sonda;
a) tvar echa, b) frekvenční logaritmické
spektrum

- 119 3. Rozptyl způsobený elektronickými obvody
Kromě sondy mají ns kolísání a rozptyl velikostí ech
vliv i některé elektronické obvody, zejména generátor a
zesilovač. Podstatnější odchylky způsobuje generátor. Při
změně opakovací frekvence, ktsrá je běžné při přepínání délek časové základny analogových impulsových defektcskopů,
lze očekávat rozptyl velikostí ech v rozsahu dvou až tří dB.
Jiný vliv na přesnost vyhodnocení náhradní velikosti vaá
podle vyhodnocovacího diagramu mé změna elektrického tlumění laděného obvodu sondy. Současně s ní se mění ( snižuje
s větším tlumením ) frekvence tohoto obvodu, která potom
nesouhlasí s mechanickou rezonancí měniče v sondě. Tek například při změnách šířky impulsu v pcměru 1 : 100 se mění frekvence laděného obvodu až o 20 %. Potom i u laděné
sondy dochází k podobnému nesouhlasu vyhodnocovacího diagramu jako u neladěné širokopásmové sondy ( obr. 1 - čárVrvnné křivVy ),
Rozptyl paramttrů zesilovače nemívá velký vliv na reprodukovateiaost výšek ech, pokud jeho frekvenční pásmo
vyhovuje frekvenčnímu spektru zesilovaných signálů. Tomu
tak obvykle bývá a prcto jeiný větší rozptyl ponč-rných výše* ech můžeme očekávat při zepojeném vyrovnání vlivu vzdálenosti.
U mikroprocesorových přístrojů nejsou elektronické obvoiy zdrojem žádných nebo jen nepatrných odchylek^. protože
jednou z jejich předností je neustálé kontrole parametrů e
vyrovnávání jejich změn. Proto ani při odčítání vzdáleností
a tlouštěk není žádný rozptyl naměřených hodnot. V současné
době jde totiž vesmřs o přístroje nebe cbvody Číslicové, vyznačující se velkou stálostí řídicí hodinové frekvence
4.

Závěr a doporučení

Sečtemn-li všechny decibelové hodnoty rozptylu velikostí
ech, zejména u analogového přístroje, dostaneme se k hodnotě převyšují požadovaných 5 až 6 dB, které jsou žádoucí pro
třídění náhradních "^likostl vad v poměru 1 :{2. Pro praxi

I

- 12C však postačí
poíítat
s chybou pravděpodobnou, protože
všechny dílčí odchylky nemají stejné znaménko nebo některé
z nich mají i hodnotu nulovou. Pravděpodobná chyba je dána
geometrickým součten.

|
I
'
;
:

Ukázalo se, Že dobrý ultrazvukový defektoskop s vhodnou scndou obsluhovaný školeným operátorem mé rozptyl parametrů splňující požadavek maximálního rozptylu do 5 dB. Je
však žádoucí se přesvědčit, zda je defektoskop dobrý, kalibrací [23. Kromě toho lze doporučit, aby ultrazvukové přístroje včetně sond byly ča" od času přezkoušeny nezávislou
oprávněnou osobou. Tím bychom se dostali k metrologickému
zabezpečení defektoskopie, které v Č3SR zcela chybí. Proto
v závěru 3véhj příspěvku doporučuji, aby bylo vybudováno
středisko, v němž by defektoakopické přistrčje byly přezkušovány pcdle zásad metrologie, která by děla odpovídat
.obdobné službě v zahraničí a měla by s ní být konformní.
To by pozvedlo prestiž našich exportních výrobků, kdyby dodavatel mohl spolu s osvědčením o certifikaci defektoskopického pracovníka předložit i doklad o metrologickém přezkoušení přístroje. Doporučuji tedy, aby ve smyslu pokynů'
150 č. 24 z roku 1978 byly zřízeny zkušebny a inspekční
organizace pro certifikaci defekto3kopických přístrojů,
nejen ultrazvukových.
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- 121 RIESENIB KONTROLY DIEN SKLADOVACÍCH NÁDRŽÍ PRE SKLADOVANIE ROPY A ROPNÍCH PRODUKTOV.
Ing. Dušan R a č k o, CSc.
Výskumný ústav zváračský Bratislava
1. Ú v o d .
Skladovacie valcové nádrže objemu do 20 000 m pre skladovanie ropných produktov v Slovnafte, n. p. Bratislava, sú v
prevádzke 20 rokov. Od februára 1978 sa objavujú defekty na
dnách nádrží s narastajúcou frekvenciou. Nádrže sú skorodované,
pričom za súčasného stavu môžu i nekontrolovane unikať ropné
produkty do pôdy. V súčasnosti sa dná kontrolujú vizuálne kapilárnymi magneto-induktívnymi a vákuovými metódami.
Pre kontrolu dien skladovacích nádrží je vhodná metóda ekustiekej čmiôie /AS/, ktorou sa budú eledovať akustické efekty,
vznikajúce pri pretláčaní skladovaného produktu cez vznikajúcu
netesnosť.
2. Teoretické princípy navrhovanej kontroly.
Akustická emisia je elastické vlnenie v kontrolovanom materiále, ktoré sa šíri zo zdroja AE, uvoľňujúceho energiu, privádzanú vonkajším stimulom. Monitorovaním signálov AE je potom
možné sledovať i jej zdroj. Pre veľkosť signálu AE platí /pri
uvažovaní snímača, citlivého na zdvihové vlnenie/

v-

kde K
V
Sp

- konätanta úmernosti
- napSťová amplitúda
- plocha polepu pre odvádzanie nábcja pri piezoelektrickom elemente
E $ < - materiálové konštanty kontrolovaného materiálu
x
- vzdialenosť snímača od zdroja
t
- čas
T
- perióda kmitov elastického vlnenia
*•
- vlnová dĺžka elastického vlnenia
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/3 - tlmenie kmitov elastického vlnenia
A - veľkosť budiacej výchylky /amplitúda/
Signál nadobudne maximálnu veľkosť v prípade, ked zdroj
je priamo pod snímačom, t.j. x = 0 a t = O, T/2, T, atä.
Pre túto maximálnu veľkosť signálu potom platí
kde C je konštanta úmernosti.
Veľkosť budiacej výchylky pre zdroj AS, tvorený netesnosťou je možné vyjadriť druhou mocninou veľkosti prepúšťania .

č

kde <o - hustota produktu
P - prierez netesnosti
u - rýchlosť prúdenia produktu
Nakoľko medzi rýchlosťou prúdenia média a rozdielom tlakov A p na netesnosti existuje závislosť
kde d - priemer otvoru, ktorý aproximuje netesnosť
JL4 - súčiniteľ odporu

môžeme písať

1

j^cŕ If 2\p.d.S.

A ^—/

-fn—

Za predpokladu konštantného rozdielu tlakov a konštantnej
hustoty produktu, čo dobre zodpovedá skutočnosti, môžeme pre
danú netesnosť aproximovánu kruhovým otvorom o priemere d určiť maximálnu veľkosť signálu
kde K 2 - koná tan ta úmernosti
Ked predpokladáme, že táto netesnosť vznikla vo vzdialenosti x od snímača, jej maximálna hodnota bude mať veľkosť
Teda maximálna amplitúda zaznamenávaných signálov AE sa
búda exponenciálne zväčšovať s veľkosťou netesnosti a znižovať
so vzdialenosťou snímača od tejto netesnosti.

- 123 3. Návrh aparatúry pre zisťovanie netesností.
Bloková schéma aparatúry pre zisťovanie netesností dien
zásobníkov poaocou akustickej emisie je na obr. 1.
3.1. Snímače:
Pre premenu mechanických posuvov elastických vín akustickej emisie na elektrický signál sa použijú snímače so zabudovanými predzosilňovačmi. Snímače sa upevnia na kontrolované
nádoby. Zabudované predzosilňovače umožaia, aby snímané signály boli vedené až do vzdialenej kontrolnej miestnosti, kdo sa
vodiče vyvedú na očíslovanú svorkovnicu alebo prepínač. Očíslovanie identifikuje jednotlivé enímače na kontrolných nádobách.
3.2. Zosilňovač:
Ako zosilňovnč je možné použiť ľubovoľný sériový zosilňovač s meniteľným napäťovým ziskom a a vysokou vstupnou impedanci ou, napr. Tranzistorový merač úrovne zosilnenia 12XN 045.
3.3. Filter:
Použije sa pasívny Cowerov filter, zostavený pou>oeou tabelérnych hodnôt podľa Hanzela. Návrh filtra pomocou týchto hodnôt umožňuje obdržať nielen hodnoty reálneho filtra, ale aj
charakteristiky útlmu fázy a fázového spozdenia.
j

3.4. Registračné časť:
Zosilnený a predfiltrovený signál sa bude zaznamenávať v
•registračnom bloku, tvorenom počítačom impulzov, ktorý mGíe
byť opatrený automatickou rýchlctlečiarňou e osciloskopom.

|

4. Overenie snímacej aparatúry.
Použiteľnosť popísanej snímacej aparatúry pre daný účel
sa overovala na zásobníku, ktorý bol za účelom experimentálnych prác naplnený vodou. Na dne zásobníka boli vyvŕtané otvo-

m

*
h
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ry o priemere 0 5, 4, 3, 2 a 1 mm, ktoré imitovali netesnosť e
ktoré sa utesnili kolíčkami. Tieto zátky sa striedavo odstraňovali a pri tom sa merala AE vo forme miery /početnosti/ za
1 sekundu. Namerané hodnoty pri Jednotlivých otvoroch boli podľa nasledovného:
priemer
otvoru 0 / am /
miera AE /N/sek/

1

2

3

15

8

970

4
10100

5
500

5. Umiestnenie snímačov a ich montáž.
Pri voľbe miesta aplikácie snímačov je treba vziať do úvahy, že snímače budú trvale umiestnené na kontrolovaných aéécbníkech, ktoré sú nechránené pred pOsobením atmosferických faktorov. Freto je výhodné umiestnenie snímačov pod okrajom zásobníka podľa obr. 2a. Dutina, potrebné pre montáž snímača sa po
vyhĺbení vystuží bednenim alebo vybetónovaním a opatrí sa na
vrchnej strane uzatvár&teľným prítklopoo. Týmto umiestnením sa
získajú nasledovné výhody:
- snímač, ktorý predstavuje tepelne závislý prvok je umiestnený v prostredí, kde sa zmeny teploty okolia /ročné obdobia,
slnečné žiarenie/ premietajú v zmenšenom merítku
- enímač je krytý pred atmosferickou vlhkosťou / d a ž d W
- enímač je chránený pred prenosom silových momentov z kabeléže tým, že kábel Je zafixovaný upínacími svorkami
- snímač je umiestnený priamo na kontrolovanej časti zásobníka
/dne/, teda čo najbližšie k hypotetickej netesnosti, čím sa
snižuje tlmenie AE tým viac, že nie je treba uvažovať tlmenie na hrane, tvorenej stenou a dnom zásobníka
- snímač je chránený pred manipuláciou nepovolanými osobami.
Vedenie signálu do vzdialenej kontrolnej miestnosti m6že
byť realizované vzdušnou cestou /na stožiaroch/ alebo káblca,
zakopaným v zemi*
Spôsob montáže na čne zásobníka je uvedený na obr. 2b.
Fre túto montáž sa využije uchytenie pomocou dvoch magnetov
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premostených spojkou. Nastavenie prítlačného tleku na snísač,
vyvodzovaného spojkou medzi magnetmi sa potom prevedie skrutkaci. Tento spôsob montáže si nevyžaduje

zéeah do materiálu

zásobníka, čo je v sví la de s príslušnými bezpečnostnými predpismi e umožňuje ľahkú periodické výmenu väzobného prostredis
/silikónovej masti/ medzi snímačom a povrchom kontrolovaného
materiálu z dôvodov jeho s t a r n u t i e .
6. Fočet použitých Biiímačcv a vzdialeností medzi nimi,
Minimálna veľkosť signálu V E Í n , ktorý je eníitecia aparatúra schopné zaregistrovať je dané šuttovými eignálnJ. a má svoju limitmi hodnotu. Tým signál V ^ n nedobúda pre danú konětrukciu charakter konštanty. Pre minircélnu veľkosť netesnost i regi s trova te Inej aperetúry potom p l s t í
kde K je konštanta úmernosti, d je ~ j ^ " , " c J e ^ í n ý

réčius

snímača.
Pri použití jedného snímeča musí jeho akčnj* rádius pokrývať celú kontrolovanú plechu, Fri umiestnení snímača na okraj
kruhového dna zásobníka muaí byť jeho akčný rádius rcvr?ý 2r,
kde r je polomer dna zosobníte. Táto hodnote potom určuje registrovatelnú netesnosť na ľubovoľnom mieste úua zéeobníka.
]'

Zníženie hodnoty x

s tým aj veľkosti registroveteľnej

]['

netesnosti je možné dosléhnutf umiestnením viacerých sniitačov

<i.'

na kontrolovanom objekte tak, aby ea ich akčné rádiusy pre-

'•'

krýveli.

i i;

iiiniicalny možný akčný rádius snímačov, umiestnených po ob-

'.

vede kruhového objektu je r /polomer objektu./* Wir.itrilny počet

?)'

sníniačov s týmto akčným rádiusom, pokrývt-júcich celil plochu

|

J

objektu je potom geometrickou úlohou, ktorej riežením sú t r i

Si

snímače navzájom po obvode posunuté n 120

/obr. V . Fri t e j -

to konfigurácii ea veľkosť mininálnej registrováteľnéj
2

nosti d , ^ zníži 7,4-krét /e. -krét/.

I

netes-
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7. Vyhodnotenie netesnosti pomocou nameraných údajov.
Navrhovaná snímacia aparatúra bude snímat akustickú emisiu z netesnosti vo forme početnosti AE - počtu iupulzov elektrického signálu za časovú" jednotku N. Medzi veľkosťou AE a
veľkosťou jej zdroja je logaritmická závislosť a teda pre AE
z netesnosti bude približne platiť
kde K. je konštanta úmernosti.
To znamená, že veľkosť AE generovanej netesnosťou, vzniknutou vo vzdialenosti x od snímača bude ovplyvňovaná len veľkosťou netesnosti. Uvedená závislosť aj pri neznámom x umožňuje sledovať trendy vývoja zistenej netesnosti.
8. Technika merania.
í
,

Meranie sa bude vykonávať v kontrolnej miestnosti, kde sa
najprv pripoja predzosilňovače na stabilizovaný napájači zdroj.
Po pripojení meracej aparatúry na očíslovanú svorkovnicu sa
začne monitorovať identifikované meracie miesto daného zásobníka. Pri prvom meraní sa nastaví úroveň zosilnenia meracej
aparatúry tak, aby prahová úroveň aparatúry bola vyášia ako
rušivé signály, čiže aby aparatúra práve už neregistrovala nijaké signály. Nakoľko takto stanovené zosilnenie aparatúry sa
môže pri jednotlivých snímačoch daného zásobníka odlišovať
vzhľadom na nerovnakosť ich frekvenčných charakteristík, použije sa jeho najnižšia charakteristika pre celú snímačovú
konfiguráciu. Každé 3aläie meranie na jednotlivých zásobníkoch sa bude vykonávať pri zodpovedajúcich tekto stanovených
hodnotách zosilnenia. Pre zjednodušenie merania, pokiaľ odlišnosti medzi jednotlivými zosilneniami nie sú príliš veľké,je
možné použiť ich najnižšiu hodnotu pre všetky zásobníky.

i

Ke3 sa pri opakovanom meraní zaregistrujú signály AE bude to znamenať, že v dobe od posledného merania vznikla na dne

,í

kontrolovaného zásobníka neteanoeť.

f:

- 127 9. Lokalizácia netesnosti.
Lokalizáciu netesnosti je možné rozložiť na t r i fezy.
I. feze.
Použitie viacerých snímačov na jednom zásobníku utvára
predpoklady pre hrubú lokelizéciu necelistvosti priamo z kontrolnej miestnosti. Pritom je možaé využiť princípu, podľa
ktorého sa vznikajúcou netesnosťou aktivuje nejbližší snímač
ako prvý. Pri použití troch snímačov pevne namontovaných po
obvode dna kruhového tvaru v rovnakej vzdialenosti od seba ea
podľa tejto úvahy rozdelí plocha dna na } rovnaké sektory podľa obr. 4. Pri vzniku necelistvosti v danom sektore sa bude
aktivovať príslušný snímač, čím sa zároveň bude lokalizovať
vznik necelistvcsti do tohoto sektoru /sektor II. podľe obr.4/.

j

II. fáza.
Pre presnejšie určenie miesta vzriku netesnosti vc vnútri
indikovaného sektoru je treba vykonať aalšie meranie pcnocou
jednokanálovej snímacej aparatúry. Fre tersto účel sa môže použiť aparatúra používaná pre pravidelnú kontrolu alebo ľubovoľné iná apsratťra tohoto typu. Pri meraní se postupuje tekým
spôsobom, že sa snímač pofi'va po obvode kritického sektoru.
Miesto na obvode dna zéeobník£s na ktorom sa n&mcria nejvěčšie
hodnota AE určuje bod /A na obr. 4/, kterého spojnica so stredom dna udáva miesto výskytu netesnosti. Pri tomto meraní sa
tároveň skontroluje, či eignél, registrovaný pri pravióelnej
kontrole nie je vyvodzovaný poruchou na meracej vetve.
III. fáza.
Pre určenie miesta netesnosti na spojnici bodu A na obvode dna zásobníka stenoveného podľs II. fázy so středem dna je
možné vychádzať z porovnania signálu AE v tomto bode a v ľubovoľnom inom bode na obvode dna, ktorý je od bodu A vo vhodnej
vzdialenosti /napr. bod B na obr. 4/. Pre pomer veľkosti AE
snímanej v bode A a B platí

•
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kde x^ a x 2 si5 vzdialenosti bodu A a bodu B od netesnosti /vi3
obr. 4/. Pretože pre pomer uhlovcŕ a /3 podľa obr, 4 p l a t í
^

4

a uholeCje známy, takže je možné určiť uhol/£> pomocou jednoduchého vsťaiu
Miesto netesnosti sa potom lokalizuje vynesením priamky
z bodu 3, pričom netesnosť sa nachádza v mieste priesečníka
tejto priamky so spojnicou bodu A so stredom dna.
10. Pravidelná kontrola.
Meranie je treba opakovať podľa vopred stanoveného harmonogramu, kde perióda merania sa stanovi podľa ilvahy# do ktorej
sa zahrnie dôležitosť kontroly zásobníkov, kapacitné možnosti
pracoviska a skúsenosti z prevádzky zariadení. 0 kontrole a vykonaných meraniach sa bude viesť denník, do ktorého sa zapíšu
hodnoty, získané pri meraní e dátum merania a pripojí sa registračný papier rýchlotla5iarne.
Použité literatúra:
1. RaSko, D.: Metodika vyhodnotenia celistvosti zvarového apoja pomocou analýzy signálov akustickej emisie.
Kandidátska dizertačná práca, Bratislava, 1973.
2. Watanabe, K. et al.: Development of Acoustic Leak Detection in a Primary Cooling System, CNS Meeting,
Ottawa, 1981.
3. Račko, D.: Zum Einfluss der Emplindlichket der Abtastapparatur auf die Aufnahme der Signále der Akustiechen Emission, Materialpríifung, 23 /198V,Nr.7.
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REALIZACI! ZAŘÍZENÍ NA ULTRAZVUKOVOU KONTROLU SOCHORU
J.S o 1 n a ř,

Ing.M.V a t r a s ,

Ing.V.V o k é č

Systém umožňuje kontrolu vývalku a sochorů ultrazvukovou metodou specifikovanou v literatuře L 2 U. Spirálovým pohybem ultrazvukové 3onäy po povrchu měřeného objektu Je
dosaženo prczvučení v celém jeho objemu. Vadové indikace jsou
vyhodnocovány ve čtyřech volitelných hloubkových pásmech.
Jakost akustické vazby je sledována ve třech kritériích:
- okamžitý stav akustické vazby
- výpadek akustické vazby delší než 3 sekundy
- výpadek akustické vazby delší než 600 mm

i
\

'^
;,!
':.
'"

Vssebriíiu aéôiem je odplyněná voda cirkulující v uzavřeném okruhu. Upevnění měřeného objektu je řešeno hydraulicky
s jištěním výpadku tlaku i elektrické energie. Z hlediska
požadavků na obsluhu je ultrazvuková část řešena klasickým
způsobem s možností předání informace o vadových indikacích
do počítače přes specielní kartu rozhraní. Kompletní systém
sestává ze tří základních částí propojených dle obr.l.

V
;
;

Šidící část realizuje základní ovládací funkce pro činnost mechaniky a signalizaci jak stavů měření, tak jeho
výsledku. Rcvnč-ž obsahuje obvody pro číslicové řízení konstantní obvodové rychlosti rotujícího tělesa. Digitální metoda
redukuje činnost obsluhy v této oblasti na pouhé nastavení
průměru rotace. Činnost systému a řízení lze sledovat na
diagramu z obr. 2.
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Mechanická část realizuje upevnění a rotaci zkoušeného
tělesa, pohyb držáku ultrezvukcvé sondy, zajistu je přísun
vazebního media a ovládá zpětný pohyb ramene sondy. Její součástí je stojan sedimentační nádoby, do kterého je vytlačována
vazební kapalina a kde dochází k jejímu čištění a odplynení.

li

- 132 Konstrukce mechanické části vycházela z rozměrů zkoušených
sochorů podle požadavků zadavatele. Jednokanálový ultrazvukový
defektoskcp ur.cžnuje měřit impulsovou odrazovou metodou při
použití jednoduchých či dvojitých scr.d. Koncepci přístroje
popisuje literatura Z 21 • Jda o klasické řešení minimalizující činnost cbsluhy na nejnutnější úkony spočívající v
nastavaní počátečních podmínek měření a sledování signalizovaných výsledků měření. Případný zásah do měřícího procesu
nebo statická činnost jsou realizovány prostřednictvím řídící
jednotky.
Ověřovací zkoušky systému:
Realizace systému si vyžádala koalexní zkoušky spočívající v
ověření správné funkce jednotlivých bloků. Použitelnost systému je charakterizována zejména schopností zjištovat vady
podle předem stanovených kriterií. V daném případě šlo o minimální náhradní velikost vady D = 4m.ii zjistitelnou v celém
rozsahu objemu vývalků a sochorů s přihlédnutím k fyzikálním
rro ž nos t? ir. m^toď"* Proto bylo přistoupeno ko ctctickým s dyfis~
mickým zkouškám zařízení. Statické zkoušky přeběhly na měrkách
navržených a vyrobených ve SVÚSS Praha.
Čelní ultrazvukové sondy s frekvencí 2 MHz a efektivním průměrem měniče D _ = 19 am byly realizovány tamtéž.
Cílem statických zkoušek bylo ověřit parametry ultrazvukových
3ond, vyhodnotit způsob vyrovnání citlivosti v závislosti na
prozvučované hloubce a stanovit hloubku mrtvého pásma.
Jednoznačnost indikací souvisí s délkou blízkého pole. Pro
daný typ sondy a rychlost vlnění 6025 ms~ lze výpočtem
určit hodnotu 1 = 30 mm. Určující hodnotou pro hodnocení jakosti materiálu v malých hloubkách je délka mrtvého pole.
Souvisí s šířkou vysílacího impulsu, tedy se způsobem tlumení,
přizpůsobení měničů a v neposlední řadě s parametry generátoru.
Praktickým ověřením bylo zjištěno, že délka mrtvého pole je
pod hodnotou 30 mm. Přesnější údaj je však nutno vázat na
dynamický provoz, kde chování signálu rozhodující měrou ovlivní výsledky měření.
i

Porovnání rozptylu citlivosti jednotlivých sond proběhlo na
měrkách s rádiusem R = 150 mm ve čtyřech hloubkách.

- 133 Jako referenční hladina vadové indikace byla zvolena nulová
úroveň hloubkového monitoru. Naměřené údaje udává obr.3.
Měření proběhlo bez vyrovnání citlivosti s mezerou d= 0,4mm.
Ověření vhodnosti lineárního vyrovnání citlivostí proběhlo
na stejných měrkách. Získané výsledky udává obr. 3.
Na jejich základe lze určit maximální odchylku v daných
hloubkách k v = - 3 , 5 dB.
1118 X

Porovnáním lze posoudit kvalitu vyrovnaní citlivosti. Pro
posouzení vlivu počátku řízení ns vyrovnání citlivosti byla
ověřena závislost z obr. 4o Jako optimální se jevilo zpoždění s parametrem 50, který reprezentuje 15 mikrosekund.
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Výsledky dynamických zkoušek charakterizují schopnost
zařízení hodnotit jakost měřeného objektu. V konkrétních podmínkách byly provedeny na etalonu znázorněném na obr.5.
Základním sledovaným parametrem byla jakost akustické vazby.
Měření proběhlo podle původních předpokladů s čelní sondou
při hcunctě mezery d - 0,4 mm bez přčdcnidčcnÍE. Zs těchto
podmínek kolísání akustické vazby překročilo hodnotu 8 dB.
Froto bylo přistoupeno ke změně mezery na hodnotu d = 0,2mm
a úpravu držáku na předsmáčení povrchu. Poté maximální kolísání koncového echa činilo 4 dB.
Citlivost zařízení v osách umělých vad byla předmětem dalšího
měření. Statické hodnoty sloužící k nastavení zesílení udává
obr.6. Délka mrtvého pásma při správném nastavení činila 27mE.
V souladu s předpoklady literatury C33 , kde je udána hodnota
poklesu amplitudy v řádku na -6 dB, byly dynamické peremetry
indikací zjišícván;/ dle obr.7. Hodnota zesílení 30 dB již
nebyla reálná z hlediska nepříznivého poměru signál/šum.
Získané výsledky ukazují, že charakter vyzařovacího diagramu sondy a zadané stoupání spirálového pohybu sondy neumožňují
jednak stoprocentní prozvučení celého objemu materiálu a
jednak nepostihují indikacemi veškeré reálr.é vady. Z tohoto
důvodu bylo po dohodě 3 výzkumnýn pracovištěm SVÍJSS Praha
přistoupeno ke zkoušce s dvojitou sondou s půlkruhovými měniči a frekvencí 4 MHz. Zde již se nastavení mezery neprojevilo
tak výrazně na jakosti akustické vazby.

$
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- 134 Měření proběhlo za stejných podmínek jako u sondy čelní.
Z hlediska vyrovnání citlivc3ti bylo možno vyjít ze závislosti ne obr. 8, která porovnává proběhy citlivostí pro jednoduchou s dvojitou sondu. Statické hodnoty indikací udává
opět cbr.6.
Dynastické měření proběhlo při zasílaní 50 d3, při kterém s
ohledes na ultrazvukový šum ještě nedocházelo k rušivým indikacím. Aby bylo možno posoudit vliv stoupání spirály,proběhlo
mšřer.í jednak s referencí polohy a jednak bez nastavení.
Pro posouzení vlivu zkoušení proběhlo kontrolní měření při
hodnotě v = 0,1 ms~".
Získané výsledky udává obr.9. Projevuje se zde přílišná hodnota stoupání spirály posunu pro dané hloubky měření•
Pro dvojitou sondu tedy vyplývá, že js schopna v malých
hloubkách postihnout celý průřez s tím, že větší hodnota stoupání zapříčiní v některých případech únik indikací. Určité
zlepšení výsledků se projeví při snížení rychlosti zkoušení.
Pro celková posouzení vzhledem ke kvalitě materiálu a velikosti vzorku bylo na závěr přistoupeno k proměření zařízení
za použití přímé jednoduché sondy s frekvencí 4 MHz.
Vzhledem k vlastnostem materiálu klesla citlivost proti
sondě s frekvencí 2 MHz o 30 dB» Mrtvé pásmo se však zmenšilo na 13 mu. Získané hodnoty statických indikací udává obr.6.
Dynamické zkoušky proběhly při zasílení 54 a 56 dB opět s
referencí a bez referenceo Je nutno upozornit, že sonda byla
připojena bez přizpůsobení pro danou délku vodiču. Získané
hodnoty udává opět obr.9.
Podle výsledků měření lze stanovit, že u daného vzorku
pro požadovanou hloubku prozvučení vyhovuje především sonda
s frekvencí 4 MHz. Pokud nevyhoví hloubka mrtvého pásma, je
nutnc použít dvojitou sondu, úejí použití je však co do hloubky limitováno. Jednoduché čelní sondy s frekvencí 2 MHz bude
d čelné využít pro materiály větších průměrů* Z hlediska šířky
záběru lze říci, že pro menší hloubky by bylo účslné zmenšit
stoupání zdánlivé šroubovice pod hodnotu 20mm. Vlastní držák
sondy pro daný povrch etalonu vyhovuje. Otázkou zůstává jeho
chování u povrchů hrubších,ze jména stupňovitých.

- 135 Minimální náhradní velikost vedy D n * 4 mm lse ze výSe uvedených předpokladů u měřeného vzorku zajistit s dobrou reprodukovatelností.
U popisovaného systému byl pro nastavení základních
veličin a pro vyhodnocení a archivaci měřených průběhů použit
systém digitální kamery Tektronix DCS-O1. Zařízení je určeno
k digitalizaci analogových průběhů přímo z obrazovky osciloskopu či defektoskcpus
Šířka pásma získaného signálu je u obrazovek typu MCP (mikro
channel plate) rovna šířce pásma použitého přístroje, u
ostatních obrazovek je zachování jejich šířky pásma potřebný
periodický průběh. Zachycení přechodových jevů závisí na rychlosti zápisu užitého přístroje. V kombinaci s kontrolérem
IBM PC a příslušným softwarem je tak k disposici účinný systém
pro záznam, rozbor, případné matematické zpracování a archivaci analogových průběhů.
$
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Zsřizení sestává z kamery CCD, desky videosnimkové paměti kompatibilní s IBM PC, kontroléru I3M PC/AT a příslušného softwaru. Minimální použitelný rozsah paměti je 384 kE, operační
systém MS-DOS verse 2.1 nebo vyšší a matematický kompresor
80287 umožňuje zpracování průběhů dle zadané specifikace.
Blokové schema zapojení je uvedeno na obr.10.
V technických parametrech udává výrobce typickou šířku pásma
pro osciloskop Tektronix 7904 na 150 MKz<, Rozlišovací schopnost je 12 bitů, odstup signál-šum vyšší než 74 dB. Rychlost
získání průběhu je 150 až 600 ms, délka záznamu 512 bodů.
Přesnost paměíového záznamu je 10 čísel, u matematických úkonů
13 čísel s plovoucím řádem. Výstupní video signál ve stsndartu NTSC RS-170 je bu3 uložen v paměti, nebo k disposici příme
z kamery.Pro synchronizaci požadujeme systém minimální spouítěcí úroveň 250 mV. Střední dobu mezi poruchsmi (MTBF) udává
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výrobce v 10000 hodinách.
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Veškeré ovládání systému probíhá pomocí nabídkového
meíiu kontroléru ?C. Displej monitoru obsahuje 4 základní úda-

f'

je:
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- 136 - specifikaci měřeného průběhu včatně osové kalibrace
- aktuální menu
- okamžité hodnoty parametrů měřeného průběhu
- vlastní zobrazení průběhů
Hlavní menu je převážně charakteru software s několika funkcemi přenesenými do hardware. Umožňuje redukci video-3nímku
uloženého v paměti do upraveného grafu průběhu, základní
algoritmy pro vyhodnocení jednotlivých průběhů a kalibraci
systému. Jeho základní funkce jsou :
- digitalizace sledovaného signálu
- rušení dat ve video-paměti
- vyhodnocení získaných průběhů dle stanovených kriterií
- manipulace s průběhy
- časová lupa
- trvalá kopie
- užitkové menu
Užitkové menu je určeno ke kalibraci systému a ke stanovení
způsobů Činnosti a vyhodnocení podle předlohy* Pro úiely vývojového pracoviště bylo využito pouze základních funkcí
systému. Rozsah aplikací systému DCS-O1 nabízí mnohem více
možností.
Použitá literatura:
1. Ing .Obraz CSc.
Bartoš 0.
2.
Bartoš 0.
3.
Ing .Vatras M.
Dřu a tinge r J.
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DEFEKTOSKOPIE DUTÝCH NÁPRAV DVOJKOLÍ ELEKTRICKÝCH LOKOMOTIV
Ing. Vlastimil

B u r i a n

ÚVAR ŽPO Nymburk

Úspěšnost konstrukce vozidla se musí posuzovat podle toho, jak plní svoji funkci při zajišíování plynulého provozu
na železnici, Na první místo mezi kriteria pro hodnocení vozidla je nutno řadit bezpečnost jízdy, kterou podmiňuje především konstrukce pojezdu vozidla a jeho jízdní vlastnosti.
Ze sledování lomivosti dílů pojezdu zjišiujeme, že konstrukční řešení tohoto důležitého celku je u jednotlivých výrobců
železničních vozidel různě úspěšná. Některé konstrukce mají
vynikající vlastnosti, takže v průběhu životnosti vozidla nevykazují žádnou lomivost. Naopak jiné jsou vyloženě nepodařené a vykazují 20 \ i vyšší lomivost dílů dvojkolí již po relativně krátké době provozu.
Výrobci nových vozidel, zejména pro vysoké provozní rychlosti, by se měli intenzivně zabývat těmito poznatky a vyvozovat z nich závěry pro svoji práci. Měli by především zapomenout na rivalitu a prestižní problémy a přejímat úspěšná
řešení. Zvýšila by se tím nejen užitná hodnota vozidel a tolik potřebná unifikace dílů, ale především bezpečnost a spolehlivost provozu na železnici.
V souvislosti se zajišíováním vysoké poruchovosti dílů vlivem
únavy materiálu se domníváme, že se ve fázi výzkumu neprovádí
dostatečně dlouhodobé zkoušky nových nebo pozměněných konstiukcí dílů vozidel, případně jsou podhodnoceny zatěžovací
režimy při ověřovacích zkouškách a neodpovídají skutečně dosahovanému namáhání dílů v průběhu provozního nasazení vozidel.

- 143 Konkrétním příkladem existence uvedených skutečností
jsou nápravy dvojkolí elektrických lokomotiv. Konstrukční
provedení dvojkolí a způsob převodu trakčního proudu do koleje se dlouhá léta neměnil. Vlastní konstrukce podvozku umožňuje dobrý chod dvojkolí, takže nápravy nevykázaly při dlouhodobém defektoskopickém zkoušení ani zárodek pro vznik únavové trhliny, natož vznik lomu nápravy za provozu.
V souvislosti s novou koncepcí pojezdu u elektrických
lokomotiv nové generace bylo změněno umístění zařízení pro
převod trakčního proudu přes dvojkolí (uzemňovač) z čela nápravy na dřík nápravy. Konstrukční řešení uzemnovače a způsob
jeho připevnění na nápravu však bylo nedostatečně ověřeno ve
stadiu prototypových zkoušek, protože při provozním nasazení
lokomotiv došlo k závažným problémům.
U lokomotivy fS 499.0011 došlo za jízdy osobního vlaku
k úplnému lomu duté nápravy v místě uzemnovače. Lokomotiva
od dodání ČSD najela pouze 473 000 km. Podrobným šetřením bylo zjištěno, že příčinou vzniku lomu byly elektrické přeskoky
mezi sběracím kroužkem uzemnovače a povrchem nápravy, které
tepelně ovlivnily materiál nápravy a změnily jeho strukturu.
Tyto změny materiálu měly výrazný vrubový účinek. FMDS nařídilo provádění defektoskopických zkoušek magnetickou metodou
v místě uzemnovače u dalších kusů lokomotiv řady ES 499.0.
Tyto zkoušky prokázaly vývoj trhlin u všech náprav. Byly proto odstaveny všechny lokomotivy této řady z provozu a zaveden
náhradní způsob přepravy vlaků.
Ke zprovoznění odstavených lokomotiv >/ýrobce k.p. Škoda
navrhnul přemístění uzemnovače na náboj ozubeného kola. Současně se vyměnily všechny nápravy za plnu. Obě změny se realizovaly jako nařízené konstrukce. V návaznosti na tato opatření byla obdobná rekonstrukce provedena i u lokomotiv řady
t 499.2, kde byly stejné uzemnovače na plných nápravách.

- 144 -

Řešení problematiky lámání náprav u elektrických lokomotiv
uvedených řad proběhlo velmi rychle

a operativně. Mám však

za to, že zde chyběla fáze dlouhodobého ověření vlivu uzemňovače v nové poloze na provozní spolehlivost náprav.
FMOS zadalo našemu ústavu vývoj postupu pro defektoskopickou ultrazvukovou zkoušku náprav elektrických lokomotiv
řady ES 499.1, která má unifikované dvojkolí stejné konstrukce jako lokomotivy řady E 499.3 a S 499.2. Tato konstrukce se
vyznačuje sníženou celkovou hmotností dvojkolí. Bylo toho dusaženo použitím duté nápravy na obou čelech zazátkované, dále
zmenšením průměru čepu pro nápravové ložisko a zmenšením ložiskové komory. Snížená hmotnost dvojkolí se jistě projeví ve
zlepšených jízdních vlastnostech lokomotivy při vysokých rychlostech, při návrhu zkušebního defektoskopického postupu
r

však vznikla řada problémů.

|

Požadavek na provádění zkoušek bez rozložení dvojkolí nutně

;

vede k tomu, že se pro ultrazvukové zkoušení musí využívat

'.

čelo nápravy. Tím, že je náprava dutá a byl zmenšen průměr

•

čepu, nejsou obvyklé podmínky k provedení zkoušky. Přiložením
zkušebních sond na čelo nápravy se totiž nepodaří přezkoušet
velkou část povrchu nápravy v kritické oblasti pod kolem, kde
vzniká tzv. "ultrazvukový stín". V této oblasti lze zjišíovat
vhodně orientované trhliny až když vystoupí ze "stínu".
V tomto případě se jedná o trhliny o hloubce cca 12-15 mm,
což nelze připustit jako kriterium citlivosti defektoskopické
. zkoušky. Tuto citlivost nebylo možno připustit i s ohledem na
neověřené účinky rekonstrukce uzemňovače nápravy.
Hledaly se proto cesty, jak zvýšit citlivost defektoskopické zkoušky a tím zvýšit bezpečnost provozu náprav. Náš
ústav navrhnul FMDS, aby projednal s výrobcem dvojkolí k.p.
Škoda možnost demontovat zátky na čele nápravy s tím, že defektoskopická zkouška se bude provádět z dutiny (z vývrtu)
nápravy. FMDS i k.p. Škoda akceptovaly tento náš návrh a při-
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speciální konstrukci stahováku pro demontáž zátek. Dále provedl rekonstrukci zátek ke snížení lisovacích sil a zmenšení
poškození plochy vývrtu pro zátku při opakovaném lisování.
S tímto provedením zátek bylo dodáno několik kusů lokomotiv.
Předpokládalo se, že zátky se budou v termínech defektoskopických zkoušek demontovat a opět nalisovávat.
V souvislosti s řešením problematiky upínání dvojkolí při
opracování jízdního profilu obruče na předepsanou vysokou
přesnost souososti s nápravou navrhnul k.p. Skoda používat
speciální čočku, která by se vkládala do vývrtu pro zátku.
Poslední varianta řešení problematiky dutých náprav dospěla
k tomu, že se dodávají nápravy s vývrtem o stejném průměru
v celé délce bez osazení pro zátku, tedy bez zátky. Na čele
nápravy je pouze kuželové osazení vývrtu 90°

pro přesné upí-

nání do speciálních kuželových hrotů soustruhfi. Tyto hroty
nejsou běžně k dispozici na pracovištích LD a ŽOS a je nutno
je v předstihu zabezpečovat.
Pro ultrazvukovou zkoušku náš ústav navrhnul a ověřil
použití speciální úhlové sondy s úhlem výstupu 45

s pracovní

frekvencí 2 MHz. Tuto sondu vyrobilo specislizované pracoviště VÚ2 Praha (ÚDS). Sonda je upnuta ve speciálním držáku připevněném na odměrné tyči, jehož konstrukci a výrobní výkresy
navrhnul rovněž náš ústav. Před provedením defektoskapické
zkoušky se musí vyčistit povrch vý^ rtu v celé délce včetně
odstranění otřepů a vystupujících hran (u náprav se zátkami).
Potom se povrch vývrtu namaže mazací tyčí vazebním prostředkem, tj. převodový olej PP 80.
Vlastní defektoskopická zkouška se provádí uvedenou metodou
pomocí sondy ve spojení s impulsovým defektoskopickým přístrojem odrazovou metodou.V podmínkách LD a ŽOS je to přirrj
'

•,. -32 nebo DI-4T (P). Koaxiální kabel pro spojení se

: Cv

,,ít prodlouženou délku. Držák se sondou se zasou-

vó do vývrtu nápravy postupně s obou stran. Nejprve tak, že
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je úhel výstupu sondy ve směru zasouvání, potom se držák se
sondou otočí do protisměru. Hloubka zasunutí sondy do nápravy se odečítá na odměrné tyči. Pracovníci defektoskopických
středisek provádějí zkoušky náprav dvojkolí dotčených elektrických lokomotiv podle technologického postupu ŽFO 8/75 - TD VIII č. 2.063. Se správnou aplikací tohoto postupu byli
pracovníci seznámeni na specializačním školení, které zorganizoval náš ústav. Zavedením tohoto postupu se docílilo zvýšené citlivosti zkoušky až na hodnotu hloubky umělé vady 1,5
mm

ve všech kritických oblastech nápravy, tedy i pod naliso-

vanými koly a 1 .isky.
Zvyšování úrovně bezpečnosti železničního provozu si vynutilo rozsáhlé investice do rozšíření defektoskopického
zkoušení součástí nepodařených konstrukcí vozidel. Je to velmi riziková činnost, protože zkušební metody nejsou stoprocentní, jelikož jsou ovlivněny mnoha subjektivními, ale i objektivními faktory.
U této duté nápravy se dodatečně podařilo díky dobré spolupráci s FM0S a k.p. škoda upravit konstrukci tak, že se vytvořil dobrý základ pro bezpečný a spolehlivý provoz elektrických lokomotiv nové konstrukční řady.
Nejsou však vždy tak příznivé okolnosti. Projektanti výrobců
vozidel by již ve fázi konstrukčních záměrů měli reálně uvažovat rovněž o možnostech údržby a defektoskopického zkoušení
při plánovaných opravách nebo v provozních podmínkách. Uskutečnění těchto záměrů bude možné pokud se podaří rozvinout
účinnou spolupráci mezi složkami výroby, provozu a údržby železničních vozidel.

.15

I.
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i n g . Věra

C - o e r o j o v á

ing.Jaroslav

Č u r d a

IÍ7A3 ŽPO Kyraburk

ŽOS České V e l e n i c e

1 . úvod
Elektrická střídavé lokomotivy řsdy ^30, 240, 241, 242
/ S 489.C, S 49S.C,1,C2 / sestávají ze dvou dvcunápravových
podvozků, na nichž je uložena lokoaotivní skríň. Frimární
vypružení celého dvojkolí, t.j. vypružení dvojkclí vzhleden
k rámu podvozku je provedeno vždy dvojicí do sebe vložených
šroubových pružin, které jsou prostřednictvím závěsného šroubu a opěrnó^ch podložek vloženy mezi podélník rámu a vahadlo.
Vahadlo je upevněno na spodní část ložiskové skříně, závěsný šroub na podélník rámu a pomocí stgvěcích matic závěsného šroubu je uozí'ié vyiiiez.it potí-«b::ůu vůli uezi dvojkoiím
a rámem podvozku, viz obr.č.l.

obr. é.1
Se součástí prinárního vj'pruľ,c-ní je v opravárenském
předpise ČSD n&řízer.a derektoskcsická zkouška u závěsného
šroubu a to pri periodickj'ch opravách středních, redukovaných středních a £efierílních opravách lokomotiv. ?ři těchto stupních oprsv je sávěsný šroub z podvozku demontován

- 148 a použitelná ^e kterákoliv, na pracovištích defektoskopie
ČSD zavedená netoda nedestruktivního zkoušení.
c

'

££ cřnl vad

Vady, xtoré převážně během provozu v závěsném šroubu
vznikají, jsou necelistvosti charakteru únavových trhlin
a aísta jejich vzniku odpovídají oblastem s největším namáhánírn. Ha obr.č.2 je tato oblast, do které je nutná zaměřit
defektoskopickou zkoušku, označena jako z .

obr. č.2
Kritickým místem je tedy přechod závěsné vidlice do nos~
aé závitové části a s. aotná tato závitová část, na které jsou
našroubovány stavěči matice s podložkou, o níž se opírá podložka pružin primárního vypružení.

Únavové trhliny jsou orientovány kclao r.a podélnou osu
šroubu s různou délkou po obvodě. Jejich zjistitelnost byla
ověřována viJdy metodou magnetickou práškovou polévací a metodou ultrazvukovou impulsovou odrazovou.
tIetoda_magnetická_Drá|koyá_polévací
Defektoskopická zkouška prováděna na stabilním magnetickém
defektoskopu s označením HDC-1700. .Jedná se o defektoskop,
který byl vyroben jako speciální zařízení pro zkoušení hlavních a podpěrných listů listových pružnic nákladních vozů
ČSD. Líagnetizace se provádí pomocí dvou, sériově zapojených
aagnetizačních cívek, které jsou napájeny střídavým proudem
700 A.

- 149 Bozložení tangenciální složky intenzity megnetického pole
v prostoru mezi cívkami

430

1
3,7 3 7 3,6 3/» 3,6 /k A m /

Zkouška prováděna defektoskopickým přístrojem Dl 4T„ Parametry ultrazvukové sondy byly dány požadavkem, sby mrtvá zóna
i délka blízkého pole byly max. 35 až 40 mra. S ohledem na vybavení defektoskcpických prsccvišt byla použita přímá sonda
4 L0° 10 C, přikládaná do místa A /obr.č.3/. Výsledky defektoskopických zkoušek jsou souhrnně zpracovány na obr.3.
j- trhli ne ?.•*•? Řtěra

U Z i KG

0

1
a

trhlina zjištěna
MG, UZ neindikována
délka trhliny
vzdal.od sondy

a/mm/

obr. č.3
Komentář k výsledkům :
Trhliny, které vznikají v přechodu závěsné vidlice čo závitu
a v přilehlé části závitu jso\ spolehlivě zjistitelné i ultrazvukem. V ostetní části kritické oblasti "z" /obr.č.2/
se vyskytují drobné trhlinky s délkou cca 10 až 15 ^m, ultrezvukovou metodou téměř ve vš'ech pr-ípodech nezjistitelné.
Ověření hloubkového rozšíření bylo .provedeno u dvou
trhlin délky 20 a 15 cat destrukcí šroubu v místě trhlin, "acěřená hloubka se pohybovala v rozmezí 0,2 až 0,4 na.

- 150 Jedná se tedy převážně o trhliny s velmi malou hloubkou,
jejichž obtížná indikace ultrazvuken vyplývá již ze 'samotných
principů c-etody.
4.

Závěr

magnetická prášková polévací a ultrazvuková impulsová odrazová dávají srovnatelná výsledky při kontrole přechodové oblasti a přilehlé závitové části závěsného šroubu.
Na ostatním kontrolovaném povrchu vznikají pouze drobné
trhlinky veleti stalé hloubky, ultrazvukem nezjistitelné.

i

f

í

Při svažování hlediska bezpečnosti provozu a s tím související přípustnosti vad, nákladů na defektoskopickou zkoušku,
% vyřazovaných šroubů u jednotlivých, shora uvedených metod,
bylo pro kontrolu závěsných šroubů doporučena metoda ultrazvuková impulsová odrazová.

/
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Obr. 1 Elektrické schéma optoelektronického vyeílacího modulu

CM

Obr, Z

Elektrická schéme optoelektronického přijímacího modulu

- 153 pfilNOS KOMPLEXNÍ MATERIÁLOVÉ NEDESTRUKTIVNÍ LOKÄLNÍ
DIAGNOSTIKY LITINOVÝCH O D L I T K B
Ing. Břetislav

S k r b e k, C S c , LIAZ s.p. Jablonec n.N.

Úvod
Blok válců tvoři základni nosnou součást vznětových
•otorů nákladních automobilů. Je to typický složitý, relativně tenkostinný odlitek se složitými krystalizaSnimi poměry při tuhnuti ve formě. Proto na Mechanické vlastnosti
jednotlivých partii odlitku bloku nelze usuzovat na základě tloušíky stěny a z tabulek přisluSných materiálových
listů litin podlí ČSN.
Destruktivní stanoveni mechanických vlastnosti by bylo sice jednoznačné, ale velmi nákladné a pro kontrolu bloků kapacitně nezvládnutelné.
Donedávna riěu/lo nelilo úfiCvaí s t rok tu rn Isechar. i cké
vlastnosti jinými způsoby, zvláStě ve vnitřních partiích
odlitků, úkol f? v T odboru VMK LIAZ a zejména disertační
práce H I přivedly do fáze praktického využiti nedestruktivní způsob stanoveni strukturněmechanických vlastnosti lokálnich partii litinových odlitků.
Použité netody a přístroje :
Rychlost zvuku, respektive zdánlivá tlouSfka Lu měřena ultrazvukový* tlouHko&ěrem polské výroby LC 545 s
třiapůlmistnýM displejem na výstupu. Pracuje impulzní odrazovou metodou s dvojitou sondou 4 LDF 10 při kmitočtu
4 MHz. Seřizovači ocelový etalon má v, = 5930 m/s. Měřeni
se provádělo přes licí kúru v místech bez zjevných ostrých nerovnosti na jemně otryskaném povrchu odlitku.
Intenzita zbytkového magnetického pole Hr vyjádřena
hodnotou M měřena přistrojen Remag 1 v.č. 7177 - výroba
ŠVŮM Brno. Renag 1 byl dodatečně vybaven paměťovým operačním zesilovačem s číslicovým výstupem dle ZN 10-022/35 LIAZ
pro přímé odečítáni hodnoty Mi. Měřeno přes licí kůru na
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magnetizace H = 10.
Tvrdost na výkresem předepsaném místě pSřena soupravou
Poldi kladivka na obrubovaném povrchu . Rozaěry tlouSiky
stěn měříme běžnými posuvnými měřítky s upravenými čelistmi
nebo nástavci na čelistech. Nejdříve se provádí měření ultra*
zvykem, pak posuvným měřítkem a nakonec Re<nageiJi. Stopa ultrazvukové sondy /indulona/ totiž jednoznační určuje místo
měření.
Předběžně zaznamenane hodnoty Mi, L,l.u byly zpracované
počítačera s využitím výrazů

„ =
5

3

2

81. r -

91

111
• i

HB = 2,57 . « s + 93,1

|1|

m

m

[2l

R. = 1 0 1 - 6 6 7 3 . M s 0 ' 5 8 0 8 . /L/LU/ 2 ' 9 3 2 | HP. | [3],
které byly získány experimentálně v práci M i . Výsledky měření jednotlivých odlitků obsahuji protokoly vytištěné tiskárnou mikropočítače. Jejich identifikace je podle výrobních
íísel bloků. Hodnota M charakterizuje v základní kovové
hmotě litiny onožství a morfologii perlitu. Pro feritickou
Šedou litinu M = 15 + 20 a perHtickou H ^ 30.
Modul pružnosti Eo měřený ultrazvukem popisuje tvar a
rozloženi grafitu. Max. hodnoty pro Šedé litiny Eo=140-150
GPa. VySši hodnoty svědči o větSin výskytu volného ceoentitu ve struktuře riebo o výskytu kompaktních forea grafitu
/červíkovitý až kuličkovitý/.
Strukturní mechanické vlastnosti ve stěnách odlitků
- dosavadní stav
Tyto vlastnosti jsou ovlivňovány jednak celkovou konstrukční koncepci odlitku, která dává hydraulické pomery při
plněni dutin v různých Částech odlitku a charakter teplotního pole při tuhnuti a chladnutí a pak Metalurgickými po•8ry při výrobě /suroviny, chen. složení, úprava taveniny.

- 155 odléváni, žíháni, vlastnosti forem a jader, tavící agregát/.
Blok válců je odléván na ležato c vtoky, které ůst1 v
partií hlavové dosedad plochy. Vnitřnioi přepážkami proudí
kov 24 - 30 s. Naposledy se zaplní tekutým kovem stína výměníku oleje a příslušná část dosedaci plochy vany.
Zákonitou rozdílnosti hodnot RB podle své polohy ve
formě, vůči vtokové soustavě a průtočnosti průřezů stěn odlitku potvrdily výsledky z |2|. Vnější tenké stSny L = 7 wm
dosahovaly Rn 240 KPa, zatímco Rm motorových přepážek byly
zpravidla nižší jak štandartní hodnota Ra » 200 MPa /tvrdost
1 jen 140 HB/. Metalografický rozbor ukázal na výskyt větSiho množství grafitu E a D s větším množstvím feritu v okolí grafitových růžic.
Znalosti o rozloženi strukturněraeeham"ckých vlastnosti
v současnosti vyráběných blocích válců jsou nedostatečné.
Hodnoty RB a HB dle ÍSN platí pro volní zchladlé litinové
odlitky s minimálni průtočnosti kovu.
Předepsané jakost šedé litiny ÍSN 42 2420. Podle této
norny hodnota Rm souvisí s tloušťkou stěny L odlitku :
lani L
4-8 8-15 15-30 30-45 45-60 80-120 tyč 0 30
iHPal Rm> 250 230 200
165
145
120
200
KB 200- 180- 160- 150- 140- 130160260 240 220
210
200
190
220
Blok válců sériově vyráběných motorů LIAZ Dá silu stěny
přepážek válců 8 +1 mm, výměníku 8 ram a přepážek ložisek
8 + lna.
Saěrné chemické složeni:
C
t"n
Si
Pmax. S max.
3,2 - 3,5
0,5 - 0,9
1,7 - 2,3
0,3
0,12
m
Tvrdost 170 - 230 HB měřena dle pMsluSné ČSN v místě dosed a d ploehy hlav mezi 3. a 4. válcem u 5'/. odlitků.
Nedestruktivní měřeni - nové poznatky
Místa něřervi na odlitku bloku válců byla volena s ohledea na:

\

- 156 -

1. konstrukční a provozní důležitost /krit. namáháni,
deformace/, výkres
2. konstrukční koncepci odlitku /slévárenská technologie/
3. dostupnost sond kontrolních přístrojů

/prostorová

di spozice/
Polohu míst měření znázorňuje obr. 1. Dosedaci plocha
hlav vä'zú něřena Remagein a Poldi kladivkera v místě předepsaném výkresem po obrubován 4

líci kúry. Toto místo předsta-

vuje poměrně silnostěnnou partii s vyššia p;útokem kovu.
Měřeni ultrazvukem

lze provádět mezi rovnoběžnými

částmi

stěn. Takové místo v celé této partii není. Bylo by vhodné
vytvořit na odlitku technologickou kontrolní plošku /alespoň
C 207.
Přepážky válců byly proměřovány asi 25 na pod hornin
nákružkem vložených válců tisni vedle švu dělicího jádro.
značnou průtočnosti kovu. Může docházet k sekundárnímu vyžiháoi již ztuhlých přepážek teplem akumulovaným jádren.
Protože se přepážky plni ve svislé poloze, dají se předpokládat rozdíly v mech. vlastnostech i v samotné přepážce|2|.
Přepážky ložisek představuji

značně namáhanou partii

odlitku s určitou průtočnosti kovu. Proměřována je partie
s rovnoběžnými plochami těsně pod těsnicími kroužky vložených válců.
Dosedaci stěna vany bloku v Měřeném místě pod 4. válcem představuje vnější stěnu bloku poměrně btzy zaplnhnou
kovea a nížil průtočnosti kovu. Měřené nisto pod 2. válcem
na vanové ploše je zaplněno kovem prakticky naposledy z
celého odlitku.
Stěna výměníku tepla oleje je oddělena od tělesa odlitku velkoplošným jádrem, které může působit větši

rozptyl

tlouítky stěny výměníku. Kovem se zaplňuje naposledy a s malou průtočnosti. Představuje vnějSI stěnu s krystalizačnini
poměry, které se nejvíc* b U í i

samostatně lité desce.
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Bylo již proměřeno několik stovek odlitků bloků motorů
z běžné sériové výroby |3|. Provádíme stoprocentní kontrolu
bloků pro vývojové motory a sledované zkoušky U( motorů a
vozů LIAZ, Předchází se tak montáži odlitků nízké jakosti,
které dříve způsobily 1 havárii motoru. Nedestruktivní kontrola bloků po provozu unožnila fornulovat některé souvislosti mezi užitými vlastnostmi, chováním isotoru a materiálovou jakosti partii odlitku.
Trvale nejnižších hodnot Rn dosahuji přepážky válců.
Výskyt odlitků s nejniž$1 nevyhovující pevnosti souvisí s
vysokým' hodnotami uhlíkového eqivatentu C -> 4 nebo nedodrženi dalších podmínek metalurgické výroby pokud C < A.
Rozptyl strukturně mechanických vlastnosti vnitřních
stěn odlitků je podstatně vyšší jsk rozptyl vnějších stěn.
Pevnost RE vrs?j5í stSny odlitku E Ů Ž C být scjssír.s u ccf=
litků s nízkou hladinou Rm vyšší i o vice než jednu jakostní třídu Šedé litiny jak v přepážce válců.
Promítnuti jakosti odlitku do časové posloupnosti dovolilo zaměřit údobí výroby/ kdy se vyrábí méně kvalitně,
která sněna má horší výsledky aj.
Protože současná techiická úroveň" nedestruktivních přístrojů velice pomáhi výrobě a vývoji, je kontrola pracná a
výsledky se zpracovávají dodatečně /viz. přiloha-protokol
vytištěný tiskárnou mikropočítače v příloze/. Proto ve spolupráci se SVÚri Brno a VUT Praha realizujeme mikropočítačem
řízený systém, který podstatně zproduktivní tuto nedestruktivní kontrolu.
Literatura
|1]

I2|

Skrbek, Břetislav: Nedestruktivní materiálová diagnostika litinových odlitků, kandidátská disertační práce,
Jablonec 19S8
Exner, Jaroslav - Links Jaroslav: Výzkum a vývoj vlastnosti Šedých litin pro dynamicky namáhané automobilní
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odlitky, oborový úkol ÍA2 č". OC 551 M, zéverečná zpráva, prosinec 1980
Skrbek, Břetislav: Statisticko kontrola materiálu bloků
motorů M 1A, výzkumná zpráva í. 147 - 3 •» sk/89 pro
podnikový úkol RVT LIAZ Jablonec, červen 1989
Skrbek - JakoubSová: Bloky válců motorů M 1.2.B,T,
výzkumná zpráva 231 - 5 - Sk/39 LIAZ Jablonec.
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Zkoušky těsnosti penetračními metodami
Ing. F. Ungr, k.p. ákoda Plzeň, 2ES

Dosud se běžně používají penetrační metody pro kontrolu
těsnosti součástí, zejména kombinace petroleje a lihové suspense kaolinu, pro málo náročné aplikace. Obecně jsou známy
možnosti, přínosy i nedostatky a zhruba je známa i citlivost.
Pro náročnější úkoly máme k dispozici dostatek vhodných metod, zejména plynových.
Situace se ale výrazně změní, jestliže musíme aplikovat
penetrační metody v případě, kdy je metráž zkoušených svarů
na hermetickém celku velká (řádově desítky km) a maximální
limitní netěsnost pevně určená. Potom nezbývá než penetrační
metodiku podrobit hloubkovému výzkumu. Takové potřeby se občas vyskytují a aplikační výzkum přináší nové pohledy na metodu. Některé z nich jsou i obsahem tohoto referátu.
Protože by bylo nevhodné téma dělit a porušit jeho komplexnost, je trochu obsáhlejší.
Nejprve zopakujeme něco o netěsnostech.
Netěsnost je obecně nedokonalost kovové stěny, umožňující za tlakového spádu průnik tekutin, to jest plynů, par a
kapalin. V oboru zkoušení netěsnosti se obvykle zabýváme těmi vadami, které jsou geometricky tak malá, že nejsou viditelné ani okem a ani jinými defektoskopickými prostředky.
Předpokládáme, že hrubé vady lze rychle a levně odhalit vizuální prohlídkou* Potom pro obci zkoušení těsnosti zůstávají neviditelné komunikace, vedoucí po hranici zrn materiálu,
které jsou dosti velké, aby měly možnost vést a přitom jsou
průchozíc Je zde ještě otázka definice. Totiž zda použít
označení netěsnost anebo netěsnosti* Komunikační systém tvořící netěsnost je velmi pestrý a členitý. Představírae-li si
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metalografický výbrus pod mikroskopem, získáme nejlepší
představní o cestách, vedoucích na hranici zrn. Je to komplikovaný systém, prostorově členitý, kde délky výrazně převyšují tlouštku kovové stěny. Jejich příčný rozměr je proměnlivý jak po délce, tak i vzájemně a pohybuje se od desetia
do desítek mikrometrů. 0 skutečné geometrii této spleti cest
nevíme obvykle vůbec nic a také téměř nic vědět nepotřebujeme. Pro stanovení přípustnosti či nepřípustnosti netěsnosti
je rozhodující průtočné množství tekutiny za jednotku času.
Protože máme matematicko-experimentální metody, jak
stanovit alespo" počet komunikací a jejich průměrný průměr,
víme, že i na malé ploše jich mohou být tisíce a milióny.
Současné metodiky, jimiž disponujeme, tyto shluky jen obtížně navzájem oddělují. Tím se tedy vracíme k otázce definice
a prostě shluk průtočných komunikací, který neumíme vzájemně izolovat, definujeme jako jednu netěsnost. Například na
obvodovém svaru najdeae a označíme tři netěsnosti, které
převyšují průtokem přípustnou ne:; a jejichž plocha jednotlivě nebývá větší 1 cm • Přitom má jedna zhruba 5000 cestiček
o průměrném průměru 1,5 mikrometru, druhá 300 o průměrném
průměru 3 mikrometry a třetí 200 000 o průměru 1 mikrometr.
Při měření a hledání netěsnosti plynovými metodami a přetlakovými kapalinovými měříme pronikající množství integrálně a
tudíž je geometrie vad nepotřebná. U metod penetračních js
naopak rozhoduj/cí.
Než přikročíme k vlastnímu rozboru, musíme se krátce
vrátit k základní teorii. Aby bylo proudění tekutin netěsnostmi početně zvládnutelné, musíme je zčásti idealizovat.
Při poměrně přijatelné idealizaci nahradíme skutečnou sít
komunikací soustavou paralelních kapilár o určitém počtu,
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idealizovat neště více c uefinovat jednu ekvivalentní kapiláru, která propouští za stejných podm<^k shodné množství.
Použití této idealižace je ale velmi omazeno, jak dále poznáme (obr> 1a, b, c ) .
Při oaezeném intervalu příčných rozměrů kapilár bude
proudění kapalin vždy viskózni a průtočné množství je dáno
rovnicí

0^ = 2,45E-J5D4/L. 1 ^ L . (p,-p 2 )
kde

/cm 3 .s~7 (1)

D,

[i,0E-6 n]

, průměr kapiláry

L

[i,0E-2m]

, délka kapiláry

/íf-^

[Pa.s]

, dynamická viskozita

[^aj

» tlaky na koncích kapiláry.

Pj , p 2

U plynů je situace složitější a rozhodující je poměr
střední volné dráhy molekul k příčnému rozměru kapilár. U
větších tlaků a větších průměrů je proudění rovněž viskózni.
Za menších tlaků je proudění přechodové (Knudsenovo), kdy po
délce kapiláry je zčásti molekulární a zčásti viskózni.
V ještě menších kapilárách je proudění molekulární a konečně
je možno počítat i s prouděním, kdy se molekuly posunují po
povrchu stěny. Nejvíce plynu proteče při proudění viskózním,
nejméně při molekulárním.
Pro proudění viskózni platí rovnice:

Q g = 1,23&-18 . D4/L . [(p,2- P?2)//?g] [Pa.m 3 ^- 1 ] (2)
kde obdobně
D ..........

fi,OE-6m]

, průměr kapiláry

L

[i,0E-2 mj

, délka kapiláry

P | , P2 >••••

[ kPa ]

, tlaky na koncicn kapiláry

/h

[Pa.s]

, dynamická viskozita.

\
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Pro molekulární proudění platí rovnice:

Q g = (3,81 [i/ //MM 0)) . (D3/L) . (p, - p 2 ) (Pa.m3^"1] (3)
0

kde shodně
D

[i ,0E-2 m ] , průměr kapiláry

L

[i,OIJ-2m3 , délka kapiláry

T

fK ]
1

MQ

[kg.,mol"* 3

Pí i ?2 •••••

fkPa J

, teplota média
, molekulová hmota
, tlaky na koncích kapilár.

Pro přechodové proudění viskózne molekulární platí složený vztah:
Q g = 1 ,33E-1O . D 3 /L . [9.3E-5 (p,2- P 2 2 ) . D//>?g +

+ 2,88 l-jS- ( P l -p 2 )J

/"Pa.m3.s"U

(4)

kde jsou jednotlivé symboly shodné jako u předchozích.
Z tohoto přehledu vyplývá:

. tí

Pokud zkoušíme plynem nebo kapalinou za podmínek blížících se provozním, nevzniká téměř žádná chyba. Pokud alternujeme plyn a kapalinu, musíme být pozorní a stanovit velikost i smysl chyby, stejně jako v případech, kdy u plynu se
mění typ proudění. NejhorSí jsou úniky par či prehratých kapalin, kde dochází v kapiláře ke změnám skupenství i stavu.
To ale není přemetem referátu. Nyní se zaměříme na teorii,
která se váže na průniky penetrantu ve vpzbě na průniky plynů.
Nejprve se vrátíma k teorii kapilární elevace jak ji
popisuje molekulární fyzika.
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Z rovnováhy napětí na hranici tří prostředí, pevného,
kapalného a plynného, lze odvodit vztah:
(5)
kde /v^je krajový úhel, který je vždy pro tutéž kombinaci
prostředí stejný. Vztah není definovatelný pro zcela smáSivé
a odpudivé kombinace. Nyní lze definovat (obr. 2a, b, c)
cos
a z podobnosti trojúhelníků

r/R = cos *y

(7)

a tedy
R = r/cos A ^

(8)

potom kapilární tlak
p = 2(^/R

(PaJ

kde <d> je povrchové napětí
'

(9)

a tedy i 5

f . h = 4 A cos/^D

(10)

kde (/^ je měrná hmotnost kapaliny.
Elevační tlak je tedy přímo úměrný povrchovému napětí,
cosinu krajového úhlu/í/(hodnota se může přiblížit jedné) a
nepřímo úměrný průměru kapiláry. Zatímco brinoty povrchového napětí jsou běžně dostupné a průměr kapiláry odvoditelný,

•I

- 165 je hodnota krajového úhlu problematická.
Při experimentech jsme si ověřili, že kapilární elevace
je odlišná pro každý z použitých materiálů. Při stejné kapalině je jiná ve skleněné či kovové kapiláře a u kovových zase jiná v niklové, austenitické či měděné. Pro další výzkum
byla nejzajímavější kapilární elevace v nerezové kapiláře,
kterou jsme měřili způsobem, uvedeným na obr. 3. Kapiláru,
vetknutou do přírubky, jsme fixovali na stojánku a vůči ní
zdvíhali nádobku s penetrantem. Lupou jsme sledovali okamžik
přiblížení hladiny k hornímu ústí. Pak se změřila vzdálenost
ústí kapiláry oú hladiny. V kapilárách z austenitické oceli
o světlosti 0,25 mm jsme naměřili tyto hodnoty pro popsané
kapaliny:

benzen
petrolej

46

44.10" 3

6,73.1O~3

29.10" 3

50

38.10"

3

2

3

terp.olej

46

42.10"

3

indikal

44

37.10"

3

1,83.1O~

2,19.10~

2

27.1O"
32.10~

3

8,79.102

0,25

2

0,25

8,5.10
8,7.10

0,25

2

Výpočtové hodnoty jsou zpracovány podle tabulkových
konstant. Při jejich hledání byl v literatuře shledán značný
rozptyl. Rozptyl byl i při měření a nejlepších hodnot bylo
dosaženo u předem vyhřátých kapilár (200-250 °C). Svou roli
zde hraje i skutečnost, že se jedná většinou o směsné látky
a závisí na poměru komponent. Jak se ukáže později, jsou tyto nepřesnosti v podstatě zanedbatelné.
Z těchto experimentů máme logický, leč ne zcela samo-

•1

li

Í

\
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zřejmý poznatek. Tekutina (penetrant) nikdy nevystoupí sama
z horního konce kapiláry i když zdvíháme hladinu sebevíce.
Vždycky dojde jen tam, kde okraje menisku se dotknou ústí
kapiláry. Je to tím, že nad ústím, je zcela jiná geometrie a
tím zaniká část příčin vzlínání. Aby kapalina vystoupila z
kapiláry, musí kapilární systém navazovat, byl v jiné formě,
a to je úkol vývojky. Abychom mohli průnik pozorovat, musí
na straně vývojky vzniknout dostatečně velká skvrna, aby byla v mezích pozorovacích možností normálního lidského oka,
bez dalších optických pomůcek. Na různých druzích vývojek
jsme se shodli na tečce o průměru 1 mm. Tím se přibližujeme
k rozměrovému definování soustavy, která je předmětem našeho
zájmu. Určili jsme si totiž jednotkový model a k němu budeme
vztahovat další úvahy (obr. 4 ) . •
Nejprve popíšeme dynamiku systému:
V nulován čase je na rubovou stranu nanesen psnetrant
a vzápětí na lícovou stranu vývojka* (K tomuto okamžiku se
ještě vrátíme). Penetrant vzlíná a na konci kovové kapiláry
naváže na kapilární systém vývojky a začne vytvářet viditelnou skvrnu.
Kolik penetrantu potřebujeme na definovanou skvrnu
zjistíme tak, že ukápneme kapku penetrantu na vývojku a zrněříme plochu vzniklé skvrny. Potřebné množství penetrantu je
pak úměrné plošnému podílu žádané skvrny. Idealizovaný model
průniku penetrantu kovovou stěnou je na obr. 4 a je v této
formě matematicky řešitelný pomocí následujících rovnic a
postupu:

.
•

1) Změříme kapilární elevaci v kapiláře ze shodného matérialu a známé světlosti (lze změřit drátkovou metodou). Pak
lze vypočítat, při známém povrchovém napětí, krajový úhel

Jf
\
i

I
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z rovnice (10):
L^b. =
takže cos ^ =

4 es cos /V/ D
/"hD/4<l=>

(11)

anebo přímo stanovit kapilární tlak pro žádanou světlost porovnáním, za předpokladu, že cos AS, ť a <£> je konstantní:
Pí

=

potom

65.1i j SIB a schopTii vypočítst kepíl^rní tlak pro zvolený pen&trant a stanovenou jednotkovou kapiláru (index x platí pro
zvolený modelový systém, index 1 platí pro experimentální).
2) Experimentálně určíme potřebné množství penetrantu nezbytné pro minimální pozorovatelnou skvrnu způsobem již uvedeným a toto množství označíme:
Q

PMIN

í^l

3) Vypočítáme 2as potřebný k průniku penetrantu stěnou a vytvořeni skvrny pomocí již uvedené rovnice pro proudění kapaliny kapilárou (1):
= 2.45E-9 D 4 /L . \//U-L . (p, - p 2 )
kam za p. dosadíme p , za D dosadíme D x . Pg je pro netlakový
systém rovno nule. Je tedy
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_

[*]

(13)

a po dosazení
Íx4/L . 1/%

. i^h, D, / D x ^sj (14)

4) Pomocí rovnic pro proudění plynu kapilárou (2), (3), (4.)
lze stanovit průtok určitého plynu nebo i směsi libovolnou kapilárou při zvoleném tlakovém spádu a zvolené teplotě. Tyto hodnoty lze sestavit do diagramu, přičemž je
nutno mít v patrnosti, že při různém tlakovém režimu se
mění typy proudění a tedy i průtočnost kapilárního systému, jak je patrno z obr, 5. Vypočtené hodnoty, s použitím
dřívějších prací, jsou v diagramu 6, pro nejobvyklejší
rozsah průměrů kapilár, suchý vzduch a jednotkovou délku.
5) Pomocí diagramu na obr. 6 můžeme stanovit pro limitní
únik plynu a tlakové poměry odpovídající ekvivalentní
průměr kapiláry. Z jednotkové délky je převod na reálnou
délku snadný, protože závislost je lineární a tedy nepřímo úměrná (dvojnásobnou délkou teče poloviční množství a
totéž platí i recipročně).
6) Konečně lze pro zvolenou kombinaci vývojky a penetrantu
k ta
takto získané reálné kapiláře D vypočítat penetrační
dobu
7) Jestliže si potřebné hodnoty vypočítáme předem, můžeme si
do diagramu na obr. 6 zakreslit hodnoty penetračních časů
pro konkrétní druhy penetrantu a vývojek.
Z teoretického hlediska není důvodu, proč bychom nemohli snadno a operativně hledat netěsnosti ekvivalentní limitním průtokům plynů za definovaných podmínek tak, jak lze
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bčžně metodami héliovými metodikou penetrační, při dosahování srovnatelných výsledků. Ve skutečnosti je vše poněkud odlišné, což lze ověřit na praktických experimentech.
Zde poněkud odbočíme. I když nedokážeme modelovat -umělé
netěsnosti tak, aby byly zcela rovnocenné netěsnostem přirozeným. Dokážeme je však modelovat alespoň natolik, aby získané výsledky byly prakticky použitelné.

;
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Zatímco netěsnosti kovových stěn základního materiálu
jen obtížně imitujeme, netěsnosti svarových spojů už dokážeme získat snáze. Protože víme, co bývá příčinou netěsností,
lze zhotovit svar obsahující celou množinu vad různých velikostí a rozmanité četnosti. Pak stačí vyříznout vhodný úsek
a získáme experimentální materiál. Jen o něco horší je model
mechanický, kdy do kuželového otvoru vtlačujenie kuželový kolík tak dlouho, až je průtok plynu roven zvolená hodnotě.
Pro určité experimenty je tato rozebíratelná varianta vyhodná, ale vcelku dává optimističtější výsledky, nebot vytvořená netěsnost vede tou nejkratší cestci, což v praxi bývá
ojedinělé.
Máme tedy dostatek experimentálního materiálu, abychom
mohli vytvářet statisticky ověřená závěr;/. Některé děje jsme
pozorovali ve skleněných tažených kapilárách, které se cd
reálnd podoby netěsnosti liší nejvíce, nicméně závěry jsou
rovněž plně použitelné.
Nyní přikročíme k po sňatkům řady četných experimentů a
jejich popis oir.zina na minimum, abychom uspořili rozsah i
čas. Ve skutečnosti jsou zkoušky s penetranty časově velmi
náročné.
A) Při ponoření skleněné kapiláry ac penctrantu ;.' nastaví
elevační výška h. Při opakovaných pokusech zjistíme, že
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tato hodnota má značný rozptyl. Největších výšek dosáhneme jen u čerstvě vyžihaných kapilár. Je to způsobeno mc—
nor? olekulární či polymolekulární vrstvou adsorbovanou na
povrchu a složenou převážně z molekul vody. Tento jev vychází z molekulárních dějů a nebudeme jej zde rozebírat.
Podrobně je popsán v učebnicích molekulární fyziky. Obecně lze říci, že adsorbcí další látky na povrchu kapiláry
se pôvodní model změní a nastavuje se zcela jiná rovnováha, než jakou předpokládáme. Přijde-li kapilární soustava
před aplikací penetrantu do styku s jinou kapalinou a nedokážeme-li tuto spolehlivě odstranit, nelze použít závěry platná pro penetrant a suchý povrch.
I u těkavých látek probíhá odpařování z kapiláry jinak a tedy i jinou rychlostí, než z volné hladiny. Jediným urychlujícím způsobem je vydatný lokální ohřev takovými prostředky, které neobsahují samy zdro.i vodní páry.
B) Ponecháme-li kapiláru menší než určitá limitní velikost
(co do průměru) volně ležet na vzduchu, časem se sama
uzavře. Teato jev zapříčiní kapilární kondenzace a je
způsoben molekulárními povrchovými jevy. Stane se tedy
podmínečně uzavřenou. Lze ji „otevřít" bud ohřevem anebo
dostatečně velkým přetlakem jiného média, aby došlo k
překonání molekulárních sil. Toto nebezpečí nastává u kapilár o světlosti od 50 mikrometrů a menších. Vztaženo na
průniky plynů pro jednotkové tlakové spády, hrozí kapilární kondenzace netěsnostem od I ,0E-5 Pa.rn.s~ amenŠím. Hlavní příčinou je velká vazební energie molekul vody.
C) Jestliže aplikujeme současně anebo v krátkém časovém use-
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ku na oba konce kapiláry vzlínající kapalinu, nastaví se
rovnováha, při níž je mezi sloupci obou kapalin vzduchové
mezera ^ l . Tato rovnováha je dlouhodobě stabilní, viz
obr. 9.
D) líáme-li kapilární systém s proměnnými průřezy po délce,
viz obr. 10, je pro průtok plynu limitující nejmenší průměr, který výrazně ovlivňuje průtočný odpor. Zde platí:

c

c,

c2

c3 r " cn

kde c

-w '

kdy W je odpor. Podrobně je opět teorie rozvedena v molekulární fyzice. Průnik penetrantu naopak limituje největší průměr, který cmezuje kapilární elevaci. Čili bublinka
od určité velikosti kapilární elevaei spolehlivě zastaví.
E) Skutečný kapilární systém tvořící netěsnost materiálu je
orientován poměrně chaoticky. Vezmeme—li v úvahu, že určitý materiál je složen z různých zrn definovatelné velikosti, jak je známe z metalografie, pak je přijatelný model kapilárních komunikací na obr. 11.
Takovým systéměř komunikací proniká penetrant převážně v celé plor.e a často více do šířky než do výšky.
Směr a rychlost postupu penetrantu je poplatné skutečné
geometrii komunikací a jejich t^-ientaci. Čili nejkratší
cestou z rubu na líc postupuje penetrant jen vzácně a nahodile, u syntetických netěsností, jakou je např. nýtovaný spoj.
Shrneme-li poznatky, uvedené v bodech A) až ľ ) , dospějeme k závěru, že ve skutečnosti nemáme dost iníonnací o ka~

f•

f
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pilárnlm systému přirozené netěš-osti, abychom je mohli zahrnout do výpočtu. Je dobře patrno, že model netěsnosti,
který dokážeme matematicky řešit, je velni optimistic!^. Na
druhé straně podává dosti přesný obraz o dějích, které v
netěsnosti za přítomnosti penetrantu probíhají a jaké vlivy
na ně působí. Zbývá najít onu realistickou korekci (pokud
je uskutečnitelná), která upraví teoretické hodnoty do souladu se skutečností.
Pro tento úSel vykonáme určitá experimentální měření
na syntetických netěsnostech. Podle rozptylu výsledků budeme volit další strategii. Lze očekávat bučí chaotické výsledky s velkým rozptylem anebo charakteristické skupiny
hodnot, které lze upřesnit statisticky z velkých skupin.
Protože po penetraSní zkoušce je jiné měření problematické, volíme tento postup:
A) Zvolíme sadu kolíkových netěsností různých délek (tlouštěk) upravených jednotným způsobem.
B) Zvolíme sadu materiálů, které prověříme co do vhodnosti
i spolehlivosti.
C) Zvolíme způsob nastavení velikosti těchto netěsností s
co nejvyšší reprodukovatelností,
D) Zvolíme několik základních aplikačních postupů, které
postupně prověříme.
E) Vyhodnotíme získané výsledky.
Pro body A) až E) bylo svoleno:
A. Tělíska ze šedé litiny typu „A" zhotovená soustružením.
Průměr 50, tlouštka odstupňována 5, 8, 10, 15 a 20 mm.
Ocelový kuželový kolík dle ČSN 022153.11 0 6 x 4 0 - leštěný. Otvor pro kolík ručně stružen. Shledána naprostá

- 173 shodnost kuželovitosti po celé tloušíce pomocí kontrolních otisků. Rozměr takto zvolených synt. netěsností je
na obr. 12. Před nastavením se kolík i destička praly 10
minut v acetonu v ultrazvukové pračce. Po vyjmutí byly
položeny na filtrační papír a sušeny čistým horkým vzduchem (fén). Dále bez dotyku holou rukou.
B. K experimentům byly vybrány dvojice penetrantu a vývojky:
1) petrolej

- suspense kaolinu v denat. lihu

2) Indikal I spray

- Indikal II spray (Druchema)

3) Diffutherm spray - Diffutherm spray
Rot 200
- Entwickler 200
(F. H. Hädl, Wels, Austria)
Tuto kombinaci jsme vybrali proto, že první je v závazné sovětské normě GOST 3285-65, druhá je v ČSSR běžně
používaná a třetí ne ověřený a osvědčený výrobek pro povrchové metod3' z dovozu.
C. Pro nastavení byl zvolen jednoúčelový přípravek dle obr.
13 a héliový detektor ULTRATEST F s autoranginkem - fa
Leybold A.G,, s oraco-mím rozsahem 1,03-3 Pa.rn.s~ až
1,0E-10 Pa.m .s~ . Rozsah na^tacení syntetických netěsností byl zvolen: 1,0 až 4,0.5-4 ?a.m .s" 1
1 ,0 až 4,OS-5 Pa.nAs""1
1;O &?. 4,03-6 Pa.m «s~ .
Dle předběžného předpokladu, kdy první rozsah je obvyklá
mez možností penetračních metod udávaná v literatuře,
druhý rozsah je mez, kterou je možno dosáhnout při určité
pečlivosti a výrazném prodloužení expozice a třetí rozsah, v němž se očekává problematická použitelnost metody.
Vzorek se upne a za kontinuálního měření a působení
hélia se nastaví zvolená netěsnost tak, aby její hodnota

- 174 -

zůstala ve zvoleném intervalu i po uvolnění vtlačovacího
šroubu. Ihned se přikročí k aplikaci penetrantu.
Aplikační postupy
Vybranou sadu vzorků nastavíme na stejnou hodnotu
netěsnosti a okamžitě přikročíme k penetraSní zkoušce při
následujícím sledu úkjnů:
a) petrolej - kaolinerá suspense
Naneseme suspensi a vysušíme horkým vzduchem. Fak
aplikujeme petrolej a vzorek uložíme do stojánku. Zapíšeme čas.
b) Indikal I/II
Naneseme penetrant přes omezovači mechanickou clonu
(jinak vzlíná „okolo") a ihned naneseme vývojku. Zapíšeme čas,
c) Indikal I/II
Totéž, ale vývojku naneseme po stanovenéc čase (výpočtová hodnota). Zapíšeme čas.
d) Diffutherm 200
Naneseme penetrant a ihned vývojku. Vzorek uložíme do
stojánku, zapíšeme čas.
e) Totéž jako v bodě d ) , ale vývojku naneseme až po určitém, vypočítaném čase, zapíšeme čas.
Ve všech případech prohlížíme vizuálně vždy po 1/2
hod. Pro statistiku zpracujeme vždy 10 kusů stejných
vzorků a stejným postupem, jak znázorňuje pracovní schéma
dle tab. 16 - obsahující vyhodnocení 750 vzorků.
Již po prvních sériích byl vyřazen petrolejový test,
protože průnik petroleje u malých vad není dobře viditelný (málo kontrastní).

\
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Vzápětí byl vyřazen test Diffuthermem, protože je
choulostivý na aplikační postup. U Diŕŕuthermu totiž vývojka nevysychá a pokud ji naneseme dříve než penetrant
pronikne stěnou, začne vývojka vzlínat naproti a děj se
zastaví bez indikace. I když nevylučujeme možnost i jiného postupu, prozatím jsme Diřfutherm opustili.
U Indikalu dochází k vysychání vývojky po určitém
čase. Indikace se většinou projeví až když vývojka
uschne. Je možno ji nanést ihned i po prodlevě. Pozdější
nanesení dává menší skvrnu, ale barevně výraznější. Místo
vypuštěného petroleje a Diffuthermu byla pozornost soustředěna na Indikal l/II a netěsnosti velikosti 1,0E-5,
kde byl navíc před penetrant vložen bublinkový cest.
Z omezeného ranožství vzorků s Diffuthermem vyplynulo
v porovnání s Indikalem Jepší přebarvení a věí.ží tontrest;
přičemž současně má snahu kopírovat průnik bez dalšího
plošného šíření a řada průniků je tedy pozorovatelná pouze lupou.
E. Po vyhodnocení první série vzorků s Indikalem byly výsledky shrnuty:
U netěsností i,0E-4 Pa.m.s
bylo nacházeno asi 8 0 %
vad, přičemž asi 6 0 % do dvou hodin a 2 0 % do šesti hodin.
Některý vzorek trval do druhého dne, t.j. méně než 20 h
(přesný čas nebyl znám, nebol v noci se vzorky neprohlížely).
U netěsností 1,0E-5 Pa.m.s" bylo nacházeno asi 6 0 %
vad, přičemž asi 4 0 % do dvou hodin, dalších 4 0 % do šesti
hodin, 2 0 % do druhého dne a část neindikovala vůbec anebo
za několik dní.
U netěsností 1,0E-6 Pa.m .s~ bylo nacházeno asi 4 0 %

- 176 -

i
I
|
'

vad, přičemž asi 2 0 % do dvou hodin, 6 0 % do osmi hodin a
20% do tří dnů. Značná část neindikovala vůbec nebo za
několik dnů.
čím delší byl čas indikace, tím byla slabší reakce a
projevovala se jen slabým zrůžověním vývojky. Vcelku se
prokázalo, že větší význam, než dálka kapiláry (tlouštka
stěny) má reálná geometrie. Zda totiž netěsnost sestává
z menšího počtu větších či většího počtu menších komunikací. Není v podstatě jiný důvod, který by vysvětlil tak
vysoký rozptyl penetračních časů. Nicméně je nutno podat
důkaz a tak nezbývá než vložit měření, které umožní získat postačující obraz o geometrii netěsnosti. Metodika je
převzata ze zahraniční literatury. Zde je třeba vložit
vysvětlení, I když by bylo správnější ponechat označení
Hnetěsnost" jen pro jednotlivou komunikaci a zavést poj sis shluk r.stžsr.ostí, vedlo by to v praxi k problémům,
nebot technicky vzato jsme schopni lokalizovat běžně oblast průniků o průměru 8 mm a v laboratorních podmínkách
o průměru 3 mm. Na dvou sousedních netěsných místech kovového vzorku jsme na plochách menších než 1 cm změřili
při ověřování zmíněná metody v prvém případě netěsnost
2,1E-6 Pa.m^.s" , sestávající ze 300 komunikací o středním průměru 1,5 mikrometru a v druhém případě netěsnost
2,OE-7 Pa.m^.s" 1 , sestávající z 5000 komunikací c středním průměru 0,3 mikrometru. Z těchto důvodů označujeme
jako jednu netěsnost, oblast prokázaných průniků, které
nelze obvyklými postupy dále upřesňovat, jak již bylo v
úvodu konstatováno. (V tomto duchu bude nutno normalizovat názvosloví v oboru a první návrh je již naplánován.)
Pro určení geometrie netěsnosti se využívá převážně
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přechodového proudění v netěsnosti a při přesném měření
průniků hélia při dvou různých tlakových spádech lze vypočítat průměrný průměr kapilár tvořících netěsnost a tedy i jejich počet, s chybou až na čtvrtém místě, měříme-li množství s přesností na jedno desetinné místo. Nelineárnost závislosti pak umožňuje odvodit střední průměr a
následně počet komunikací.
Samotný matematický postup není předmětem tohoto referátu.
Pro experiment musel být přípravek dle obr. 13 doplněn tak, jak je na obr. 17, čili o tlakovací hlavici.
Postup je potom rovněž rozšířen. Na detektoru hélia
se nastaví kolíková syntetická netěsnost pomocí přípravku
dle obr. 13. Po nastavení dávky 10ti kusů se nastavené
vzorky přesně měří pomocí přípravku dle obr. 17 při tlaku
50 kPa a 200 kFa hélia. Z naměřených hodnot se vypočítá
průměrný průměr a počet kapilár. Pak se vzorky vystaví
působení penetrantu a postupně pokryjí, ve stanoveném čase, vývojkou. Předpokládáme souvislost mezi průměrným
průměrem kapilár a dobou potřebnou k dosažení indikace.
V době vypracování tohoto referátu tento program začínal a pro pracnost a časovou náročnost potrvá asi do
poloviny roku 19S0.

Závěrem tohoto referátu nezbývá, než shrnout získané
poznatky do přehledné formy.
Průchozí penetrační defektoskopie s t vlastně nachází
někde mezi zkoušením těsnosti a kapilární defektoskopií. Je
to proto, že obecné zásady obou těchto oborů zde v pln4 míře
neplatí a zkoušení tak má svou vit-.:, i ní odlišnou logiku. V
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porovnání s plynovými metodami je výsledek závislý na skutečné geometrii netěsnosti, o níž ale nic nevíme a v praxi
nás vlastně vůbec nezajímá. Obvykle změříme průtok plynu netěsností, porovnáme, zda je přípustný či ne a případně lokalizujeme místo pro opravu.
Z hlediska kapilárních metod se již od počátku nachází
mezi penetrantem a vývojkou zcela neznámá kapilární oblast
zaplněná v nejlepším případě vzduchem.
Aby byla průchozí penetrační zkouška reálná, musí být
kapilární soustava souvislá. Čili neprůvar nebo větSí defekt
postup penetrantu buá zcela zastaví nebo výrazně zpomalí.
Postup penetrantu v materiálu má vladtní logiku, poplatnou
fyzikálním zákonům a často velmi odlišnou od našeho přání.
;
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Obecně lze říci, že na straně vývojky vystupuje až tehdy,
když v materiálu již není k dispozici žádné volné místo k
zaplnění.
Určitým zklamáním je aplikace petroleje. Pokud se použije v neobarvené, čiré formě, je velmi špatně pozorovatelný,
i když výborně proniká a tedy je v čirém stavu vhodný jen
pro skromné aplikace.
Rovněž nás překvapily špatné výsledky Diffuthermu.
Zvlášl jsme nastavili velké netěsnosti a presto při předčasném nanesení vývojky zůstává stav týdny bez indikace.
Práce s Indikalem dávala přijatelné výsledky a pro netěsnosti okolo 1,03-4 Pa.E -s~ je metoda dostatečně kontrastní a objektivní. Je do citlivosti zhruba rovnocenná
bublinkovému testu. Pokud ale požadujeme vyšší citlivost, začnou se potíže rychle stupňovat a úspěšnost i objektivita
rychle klesá. Penetrant preferuje určitou skladbu vady a musíme výrazně prodlužovat expozici. V podstatě je možné apli-
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kovat penetrační metodu pro vyšší citlivosti a to až na
spodní mez metod héliových (1,0U-7 Pa.m .s~ ) , ale za celé
řady podmiňujících okolností a po pečlivá teoretická i experimental^ pťrřp-rayž s omezeným zobecněním. Proto tedy jen
tam, kde skutečně nelze zkoušet plynem, nebol podmínky, které musíme vytvořit pro zvýšení citlivosti průchozí penetrační zkoušky, nebudou ani levné, ani jednoduché a očekávaný
efekt bude vždy diskutabilní.
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VYUŽITÍ DEFEKT03K0FICKÉ KONTROLY V ÚDRŽBĚ HUTNÍCH AGKEGÁTG
Ing. Josef

L a z a r

NitKO, státní podnik, 0. - Kunčice

Stále rostoucí požadavky na vlastnosti kovových materiálů musí být splněny při zaručené bezpečnosti, spolehlivosti
a životnosti vyráběných strojů, zařízení a konstrukcí. Uvedené požadavky se nevztahuji pouze na tak významné oblasti, jako je letectví, kosmonautika resp. jaderná energetika, ale
týkají se rovněž velkého sortimentu strojů, zařízení a konstrukcí ve strojírenství, hutnictví, energetice, dopravě ap.,
kde selhání materiálu může mít katastrofální následky, spojené s ohrožením mnoha lidských životů.
V oblasti zvyšování bezpečnosti provozu a snižování výrobních nákladů má mimořádný význam životnost a spolehlivost
t j t GWJIÍ vti
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váním a údržbou. Součesný stav v údržbě výrobního zařízení je
ve většině podniků takový, že se údržba a oprava jednotlivých
strojů nebo výrobních celků provádí po určitém počtu provozních
hodin. Pociaopitelně se pak stává, že na jedné straně se opravuje zařízení v době, kdy ještě zdaleka není využitá jeho skutečná provozuschopnost, nebo naopak, kdy už jsou některé díly nadměrně opotřetené. V obou případech dochází k hmotným ztrátám
ve výrobě, plýtvání náhradními díly, zvýšenými náklady na renovaci dílů ap.
Z uvedeného je zřejmé, že optimální údržba výrobních zařízení je zajištěna především tehdy, provádí-li se na základě
předem objektivně zjištěného technického stavu strojů a zařízení. Zde se pak hovoří o tzv. "údržbě podle skutečného technického stavu". Prostředkem pro optimální zhodnocení technického stavu zařízení je technická diagnostika, ve které nachází nedestruktivní defektoskopická kontrola široké uplatnění, poněvadž umožňuje vyřadit vadné díly včas, dříve než dojde K havárii.
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Z leciito důvodů bylo vybudováno v ústředním údržbářském
závodě NHKG specializované defektoskopické pracoviště, které
mělo přispět ke snížení poruchovosti stroja a zařízení na výrobních závodech NHKG.
Zásadním problémem zavádění nedestruktivní kontroly v této oblasti byl naprostý nedostatek informací, týkajících se problematiky "údržbárske" defektoskopie^ Neexistuje zde metodika nebo předpisy zkoušení jako pro kontrolu strojírenských a hutních
produktů, a je pravděpodobné, že s onledera na šíři i specifičr.cst problematiky zkoušení provozovaných dílů, ani jednotná metodika existovat nebude.
Vyučiti defektoskopie v oblasti údržby je v ČSSR běžné
pouze v energetice (především jaderné) a v letecké a železniční
dopravě (pro úzký sortiment nejdůležitějších dílů). V tuzemských
hutních a strojírenských podnicích tato praxe není příliš znáína.
Při zavádění defektoskopie v údržbě NHKG bylo tedy nutno řešit
tyto hlavní problémy:
1. Stanovit kritéria pro výběr dílů, které je nutno kontrolovat
a konkrétní výběr těchto dílů;
2. Určit vhodné metody a vybavit pracoviště potřebnou technikou;
3. Detailně vypracovat metodiku zkoušení pro široký sortiment
různých náhradnírh dílů;
4. Vyřešit obsazení pracoviště kvalifikovanými pracovníky (pro
správné provedení a zejména vyhodnocení zkoušky je kvalifikace pracovníka rozhodující).
Výběr nejdůležitějších dílů, určen}'ch pra systematickou cJefektoskopiclíou kontrolu byl v podstatě vypracován už v průběhu
výstavby defektoskopického střediska, kdy byla voěLerá činnost
zaměřena na kontrolu kvality no^í vyráběných, a z i.-jména renovovaných náhradních dílů. Kcntrolii í.valiíy renovov&r.yeh dílů se
prováděla komplexné, íz~\, kromě ' liisiokú rozměrové kontroly
zahrnovala i kontrolu c'f Peľ.l^.-ikoi ÍCKOU (obvykle ve dvou až třech
fázích - vstupní rnnzic pc r-.ři-.i a výstupní), drile kontrolu totožnosti materiálu a to j.-ik stávají cícho materiálu, tuk i přídavných

- 190 materiálů pro navařoviní a kontrolu tepelného zpracování a tepelných režimů. V průběhu rt>:;cvace nabídla tato komplexní kontrola velkou možnost zjistit sortiment často porušovaných dílů
a oblasti (místa), kde vždy vznikají, nejčastěji. Umožnila ověřit nejvhodnější doíektoskopické metody a metodiku pro jejich
zjištováni.
Současná etapa defektoskopické kontroly v údržbě je zaměřena
jak na kontrolu renovovaných a nově vyráběných náhradních dílů,
tak zejména na defektoskopii pro účely technické diagnostiky,
tj. nedestruktivní kontrolu náhradních dílů prováděnou v provozních přestávkách (např. při přestavbě válců na jiný válcovací program, při dekádních a středních opravách, při poruchách
atp..), často bez demontáže zkoušeného dílu resp. s částečnou,
malou deaiontáži některých součástí (např. sejmutí krytů, vík
ap.).
Převážná část defektosKopických zkoušek je zaměřena na
kontrolu znečně exponovaných strojních cšilů válcoven, zejména
součástí pohonu válcovacích stolic a obslužných zařízení (válečkové dopravníky, posunovače, nůžky, atd,)./l/
Kritéria pro volbu sledovaných součástí byla:
a) časté porušení celistvosti součástí,
b) velké prostoje při výměně vadné součásti,
c) vysoká pracnost výměny,
d) vysoká cena součástí,
e) výrobní nedostupnost náhradních, nových součástí.
Kromě náhradních dílů jsou v menší míře kontrolovány i pracovní válce, strihací nože ap., tedy díly náležící do kategorie
hutních výměnných zařízení, a to zejména tehdy, je-li jejich
životnost omezena jinými faktory, než běžným opotřebením pracovních ploch.
Volba efektivní nedestruktivní metody pro zkoušení konkrétního dílu, návrh vhodného zkušebního poslupu a zej-néna
vyhodnocení výsledků vyžaduje značnou odbornost a zkušenost
pověřeného pracovníka. Nesprávně volená metoda nebo zkušební
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postup nemohou dát informaci o skutečné jakosti materiálu,
vedou jen ke ztrátě času věnovanému zkoušce a případnému
uvolnění vadného materiálu nebo náhradního dílu pro další
použití, což může mít za následek neoprávněné odsouzení
nedestruktivního zkoušení, nebo naopak dává klamný pocit o
spolehlivosti, bezvadnosti dílu obsahujících přitom nepří«
pustne vady, které však špatně navrženou a provedenou nedestruktivní kontrolou nebylo možno odhalit.
Aby se předešlo hospodářským ztrátám a ohrožení životů při
havárii vadných elementů, j£ nutno při zavádění zvolené defektoskopické metody provádět občasné ověření získaných výsledků bud* další vhodnou nedestruktivní metodou, nebo lépe destruktivníoi zkouškami, které umožní posoudit citlivost metody pro vady různých typů a stanovit pravděpodobné hranice její použitelnosti pro kontrolovaný typ výrobků.
Použité metody a technické vybavení
Každé deXektoskopické kontrole vždy předchází důkladná
vizuální kontrola. Touto kontrolou se zjištují zjevné vady povrchu kontrolovaných součástí, případně jejich vnitřní vady,
pokud se na prohlíženém povrchu zjevně projevují.
Vlastní defektoskopická kontrola zahrnuje zkoušku ultrazvukem,
zkoušky kapilární, magnetickou práškovou metodu, zkoušky vířivými proudy a potenciálovou metodu. Mimoto je zde zavedena řada dílenských metod pro zjištování záměn nateriálu (kontrolu
totožnosti materiálu).
Zkouška ultrazvukem se používá zejména ke zjištění únavových trhlin v přechodech průměrů rotačních dílů ínapř. čepy
hřidelí a válečků) při defektoskopické kontrole zabudovaných,
omezeně přístupných součástí, dále ke zjištění vnitřních, výrobních vad v součástech, ke kontrole svarů, ke kontroJe kluzných ložisek ap. Ultrazvukové zkoušky jsou prováděny přenosnými přístroji fy Krautkrámer, NSR (typ USL 32) a fy INCO, PLR
(typ DI-5T).
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Zkouška magnetickou práškovou metodou se provádí při kontrole všech feromagnetických dílů, pokud jsou přístupné zkušební plochy. Přednostně -se používá zkouška polévací fluorescenční,
s ohledem na její vysokou citlivost, Méně- se používá zkouška pomocí suchého prášku (pouze v případě kontroly hrubého povrchu
a vyšších povrchových teplot - napr, kontrola návaru renovovaných dílů). K raagnetizaci se používá ruční magnetické jho TWM 42
fy Tiede, NSR a k identifikaci vad vodní suspenze fluorescenčního prášku Fluoflux 601.1 se sraáčedlem TNR 6 (obsahující antikorozní aditiva) téže firmy. V některých

případech se rovněž pou-

žívá vodní nebo olejová suspenze práškového pentakarbonyloveho
železa.
Kapilární metody jsou převážně využívány při kontrole dílů z neželezných kovů a z nerezavějící oceli. Při kontrole feromagnetických dílů plní obvykle funkci doplňující zkoušky.
Použité detekční prostředky jsou tuzemské výroby. Pouze při
kontrole nerezavějících ocelí a při kontrole vysokolegovanych
návarú se používají detekční prostředky, neobsahující síru ani
halogeny (např.Diffu-therm),
Využiti vířivých proudů k ruční, kusové defektoskopické
kontrole mechanicky namáhaných dílů v rámci systému technické
diagnostiky je poměrně nové. Teprve během několika posledních
let se objevily na trhu malé, přenosné, univerzální přístroje,
umožňující zkoušet díly přímo v provoze.
V našich podmínké.ch používáme přístroj fy Forster, NSR, dodaváný pod názvem Defectoscop S 2830, pracující tzv. statickým provozem. Tento přístroj je určen především pro použití v údržbě,
je univerzální, což spočívá nejenom v možnosti hledání trhlin
a měření její hloubky, ale rovněž měření tlouštky vrstev (elektrický nevodivých na vodivém základě a elektrických vodivých,
nemagnetických na Fe-základě), měření el. vodivosti-a kontrole
záměn materiálu na základě změny permeability.
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Metoda měření elektrického potenciálu se používá při proměřování hloubky a event, i sklonu již nalezených povrchových
trhlin. Měření se provádí přenosným, bateriovým přístrojem
RMG 4001, výrobkem fy K. Deutsch, NSR, který je určen pro měření hloubky povrchových trhlin v železe a oceli.
Zjištování identity materiálu, tzv. materiálová analýza,
se používá zejména v těch případech, došlo-li k porušení celistvosti dílů, při nadměrném opotřebení funkčních ploch a před
odesláním opotřebených dílů k renovaci, tedy vždy, když jsou
pochybnosti o správné jakosti materiálu.
Existuje mnoho způsobů analýzy materiálu, ne všechny se však
hodí pro dílenskou praxi. Určující zde je především možnost
okamžitého nasazení a minimálního poškození dílů při ještě
dostatečné přesnosti. Vzhiedea k to:r.u, že většina dílenských
metod je schopna rozlišovat jen některé kvalitativní resp.
kvantitativní znaky zkoušených slitin, používá se pro každou
analýzu vždy více aetod.
Metody dílenské materiálové analýzy zahrnují jiskrovou zkoušku,
optickou spektrální analýzu por.iocí stiloskopu, kapkové zkoušky
(tzv. cheaiická ttikroanaiýzaJ, měření tvrdosti, dílenskou me talcgrafii a jsou zde využívány i vířivé proudy a zkoušky ultrazvukem.
Fříklsd konkrétního pií.ioíu o'e fektos!-:o;ncké kontroly !> některých náhradních dílů
U pracovních válet Llokovny docháztlc r.red roker,: 19S5 ke
dvěcia loiľiúm lopaty univerzálního kloubu z* rok. Po odhól»:ni
; říčin (únavové trhliny v ] řechode-ch piňřezu) byly ; i«ivcdcny
úpravy lopaty a od r. 19SG jií. k havárii tohoto ty-u nedošic,
U univerzální CA vře trn jo'.:nu blolicvny docházelo k ulomení části hlavy U M verziílní iio kloubu (jedno poriíAení bčín1!.: roku).
Příčinou tyly rov-iěž únřivové trhliuy. Dc- fuktoskojuckeu kt-itrolou
jt;ou tyto trhliry vč\i<? zjištovány a vřetena jscn včas opravena.
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Výsledkem je nulová corĽcLio'vost vřeten z důvodu porušení
kloubové hlavy.
Dopravníky blokové stolice v nodávné minulosti často havarovaly. Příčinou bylo ulomení cepe válečku (až 3 válečky za
rok) a pád válečků pod dopravník. D<*fektoskopickou kontrolou
jsou tyto vady spolehlivé zjištováoy a vadné válečky opravsny. Výsledkem je zamezení loir.ů dopravních válečků v dopravnících.
Podobně by bylo siožno uvést celou řadu dílů prezentujících snížení poruchovosti.
Sníženi poruchovosti není pochopitelně pouze přičiněním
defektoskopické kontroly, ale má na ni vliv celý komplex různých podmínek, v nichž ale diagnostika, a tedyidefektoskopie
mají jedno z první cli míst. Tas:, kde je poruchovost dílů zapříčiněna nevhodnou konstrukcí, vlastnostmi materiálu a charakterem napětí v něm. dává defektoskopický nález podklady pro úpravu konstrukce, změnu materiálu event, komplexní řešení systému.
Závěr
Z uvedeného vyplývá, že systematická aplikace defektoskopické kontroly v oblasti hutni údržby je skutečným přínosem tím,
že umožňuje vyřadit vadné díly dříve, než dojde k poruše. Tato
činnost je velmi náročná, poněvadž je nutno zkoušet široký sortiment součástí a ke každému dílu je nutno přistupovat individuálně. Kvalita výsledků je silně ovlivněna subjektivním faktorem,
a pro řádnou činnost defektoskopickeho střediska je proto nutná
vysoká kvalifikace vedoucích i radových pracovníků a to nejenom
v oboru defektoskopie.
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- 155 PROBLEMATIKA KVALIFIKACE PRACOVNÍKŮ DEFEKTOSKOPICKÉ SLUŽBY
V RESORTU DOPRAVY
Ing.Vlastimil B a 1 á č e k,Ing.Jiří M a r t i n e c,
VÚZ Praha
Všechny organizace resortu dopravy a spojů,podniky hromadné městské dopravy a provozovatelé osobních lanových drah
na území ČSSR se při zajišfování nedestruktivní kontroly řídí
výnosem FMD Č.9/78-VDP "Organizace a výkon defektoskopické
služby v resortu FMD" z l,,7.1978.Defektoskopická služba v dopravě je začleněna do celostátního jednotného metodického řízení Celostátním defektoskopickym střediskem při SVÚM Praha,
je organizována a metodicky usměrňována FMDS prostřednictvím
ústředního defektoskopickeho střediska v dopravě při Výzkumném
ústavu železničním v Praze.Tuto svoji činnost zajišíuje metodickým řízením Hlavních defektoskopických středisek/(zelezničr.íhc průmyslového opravárenství, traíovéhc hospodářství,-něstské
hromadné dopravy,vodní dopravy,lanových drah,civilního letectví ,leteckých prací a železničního stavitelství^.Od doby platnosti citovaného výnosu FMD je důsledně požadována od všech
pracovníků defektoskopické služby ,kteří jsou metodicky řízeni
CDS,kvalifikace dle směrnic CDS,v současné době Směrnice č.3/81
"Kvalifikace pracovníků nedestruktivního zkoušení".
V roce 1978 zajistilo ŮDS resortu dopravy pro všechny
pracovníky resortu s oprávněním I.stupně pro některou zkušební
metodu u CDS vystavení jednotného průkazu pro pracovníky defektoskopických středisek/na základě dříve absolvovaných kurzů,
pořádaných CDS,fiVAH-ŽPO,HDS-TH,Laboratorní přístroje a pod,/.
Pracovníci,u nichž byly pochybnosti o kvalifikaci,byli přezkoušeni ze znalostí příslušné problematiky a případně zařazeni
do kurzů,pořádaných od této doby pověřeným školícím střediskem
při ÚDS.CDS byli jmenováni školitelé i členové zkušebních komisí, předsedou zkušební komise byl COS jmenován vždy pracovník
ÚDS.Od roku 1978 bylo v G3 kurzech I„stupně,pořádaných fDS,vyškoleno celkem 1398 pracovníků^íTj-zkousení ma«netjckými,induktivními a kapilárními metodami,004-zkoušení ultrazvukem,19-

zkoušení prozařováním^,t j. v průměru ročně cca 120 pracovníků/5 až 6 kurzů}.KG drti 30.&. 1989 pracovalo resp, mělo oprávněni celkem 892 pracovníků,začleněných pod metodické řízení
CDS resortu dopravy.Z toho 41 oprávnění pro zkoušení prozařováním I.st.,24 Il.st,;353 pro zkoušení magnetickými,induktivními a kapilárními metodami I.st.,58 II.st.;655 pro zkoušení ultrazvukem I.st.,56 II.st;pro zkoušení ve stavebnictví
I.a II.st.l2;6 pracovníků absolvovalo postgraduální studium
ha VÚT -fakulta strojní/nedestruktivní zkoušení materiálu/,
2 na VUT-fakulta stavební,{nedestrukt*vní zkoušení ye stavebnic tvíi.
Hlavním cíiecr de tektoskopieké kontroly v resortu dopravy
je zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti dopravy,snížit na minimum možnost destrukce součástí,zamezit vzniku dopravních havárií z příčin selhání dopravní techniky a tím zamezit resp.
snížit ekonomické ztráty a hlavně ztráty na zdraví a životech
cestujících a provozních zaměstnanců.Ke splnění tohoto cíle
je kromé potřeby zajistit potřebnou přístrojovou techniku nutno trvale udržovat a zvyšovat kvalitu práce defektoskopických
pracovníků/včetně smyslu pro odpovědnost^.K tomu napomáhá cílevědomé zvyšování kvalifikace,seznamování s novou přístrojovou technikou,technologií^zkušenostmi vyspělých pracoviš£>ale
i kontrola vědomostí a znalostí pracovníků defektoskopické
služby.Z těchto důvodů stanovilo ŮDS povinné doškolování pracovníků s kvalifikací I.stupně vždy po třech letech,které po
absolvováni příslušného kurzu je ukončeno zkouškou před zkušební komisí.Předpokladem pro prodloužení platnosti Průkazu
pro pracovníky defektoskopických stŕedis9k s kvalifikací I.st.,
které zajišíuje u CDS ÚDS.je úspěšné složení zkoušky v doškolovacích kurzech.
Přehled o počtu doškolených pracovníků:
rok 1981 1982 1983 1984 L985 1986 1987 1988
počet 14
20
78
83
83
42
65 159
Za dobu výkonu školící a doškolovaci činnosti jsme získali řadu dobrých praktických,ale i řadu problémových

- 197 zkušeností,které lze shrnout do následujících poznatků:
-pracovníci jsou do základních kurzů vysíláni většinou bez
praxe,stanovené směrnicí CDS.Předepsaná délka praxe je pro
podniky neúnosná,často zbytečně dlouhá a měla by se definovat co do obsahu
-vysílající organizace nekladou dostatečný důraz na výběr
pracovníků
- nezájem některých pracovníků úspěšně složit r'" 'išku
-pracovníci mají na pracovištích převážné zasta
i přístrojovou techniku,na což má výrazný vliv i stai
íá dlouhá odpisová životnost přístrojů/14 lety
-chybí dostupnost přístrojů induktivních,magnetizérů,fluorescenčních lamp,hloubkoměrů,spolehlivých ultrazvukových přístrojů, příslušenství a pod,
-pro přípravu a udržení znalostí pracovníků před,při i po
absolvování kurzů I.stupně chybí vhodné učební texty z jednotlivých ..borů zkcuěení/CQS zatím vydána pouze skripta z
oboru zkoušení prozařováním)'
-pracovní podmínky a pracovní prostředí zejména na některých
pracovištích organizací železniční dopravy jsou na velmi
špatné úrovni
-pracovníci mají často kumulované funkce a defektoskopickou
činnost pak vykonávají pouze okrajově
-vzhledem k nedostatečnému společenskému ocenění významu defektoskopické služby a velké odpovědnosti dochází ke značné
fluktuaci pracovníků z této profese;určitého zlepšení bylo
dosaženo po zavedení oborového sborníku pracovních činností
dělnických povolání nedestruktivní riefektoskopické kontroly
-k větší účinnosti a propagaci by bylo vhodné této disciplině
věnovat zvýšenou pozornost již v učilištích i na středních
a vysokých školách.
ÚDS rovněž vyžaduje od jednotlivých HDS a DS důsledné
dodržováni kvalifikace pracovníků II.stupně pro používané
obory ,tj.u vedoucích DS a u pracovníků,zajišíujících samostatně defektoskopickoĽ kontrolu součástí bez technologických
postupů.Při zařazování pracovníků do kurzů II.stupně uplatňu-

- 19S je ŮDS požadavek na přednostní zařazování vedoucích DS a samostatných pracovníků dle společenské důležitosti.S CDS bylo
projednáno uspořádání dvou mimořádných kurzů II,stupně pro
pracovníky resortu.
Na základě konzultací s jednotlivými pracovníky,kteří
absolvovali kurzy II.stupně a zkušeností vedoucích pracovníků jednotlivých KDS a D3 lze shrnout kromě zkušeností,uvedených pri hodnocení kurzů I.stupně i další poznatky:
-vzhledem ke specifické problematice pracovníků defektoskopické služby v resortu dopravy/'dislokace pracovišE,nutnost
vyškolení pracovníkůještě před vybavením pracoviště prístrojovou technikou,práce v turnusu a pod./ je nutno vysílat do
kurzů i pracovníky,kteří nemají stanovenou praxi ani praktické zkušenosti.Toto se týká i vedoucích pracovníků,kteří
mají kumulované funkce a práci s přístroji resp.vlastní kontrolu neprovádí/pouze jsou odpovědni za zajištění defektoskopických kontrol na pracovištích,která jsou často vzájemně
védáisiiá i ueäítky k i i orně 11 új
-před absolvováním kurzů by měli mít pracovníci s dostatečným
předstihem vhodná skripta,obsahující celou učební osnovu
{včetně zkušebních otázek a testů/
-učební osnovy by mely být v některých případech zaměřeny
vice na příklady praktických měření,méně pak na údaje o
konstrukci přístrojů,sond a spec.výpočty,které pře potřeby
provozních kontrolorů nejsou nutné.Mezi osnovami pro I.,II.
a III.stupeň by měl být patrný výrazný rozdíl/i vzhledem
k předepsanému vzdělání pracovníků/
-v některých oborech,zejména zkoušení ve stavebnictví,je
třeba přehodnotit učební osnovy,zejména s ohledem na současné
poznatky/radiooietrie není v kurzech I.ani II.stupně,z kurzů
zkoušení prozařováním nemohou pracovníci,kteří používají .radiometrické přístroje nic praktického využít/
-kapacita kurzů II.stupně je nepostačující,služby pro posluchače včetně ubytování jsou problematické
-pracovníci jsou vysíláni do kurzů,aby je školitelé danou
problematiku naučili/aby se studovanou látku nemuseli učit

- 19S sami v období mezi ukončením kurzu a zkouškou^;je nutno
přehodnotit,zda doba školení odpovídá rozsahu přednášené
látky/zejména u ultrazvuku a prozařováníj
-procento neúspešných absolventů je příliš vysoké,na což
mohou mít vliv i pedagogické schopnosti lektorů
-možnos" prověření odborné způsobilosti pracovníka pouze
CDSj(odst.7 Směrnice CDS č.3/Sl^ snižuje význam a autoritu
metodického i přímého řízení pracovníků DS^specifické problémy jednotlivých pracovišíj
-současný způsob zabezpečování a pořádání kurzů II.stupně se
nejeví jako optimální/DKK zajištuje pouze pozvánky,příp.
ubytování a fakturaci,lektoři jsou externíy
-vybraným školícím střediskům,kd.e je dostatek lektoru s kvalifikací III,stupně,by mělo být rozšířeno pověření i na
možnost pořádání kurzů H.stupně-podle specifickýc!'. potřeb
a podmínek příslušných ÚDS
-stávající způsob prodlužování platnosti průkazů po pěti letech od vystavení se jeví jako fomáini a nelogický v návaznosti na postupné zvyšování kvalifikace
-záznamy o prodloužení platnosti průkazů by mělo mít možnost
provést přímo do průkazu i příslušné pověřené školící středisko,které by zaslalo hlášenku o zněně na CDS/totéž i po
absolvování dalších kurzů I.stupně-zápis o kvalifikaci/
-urychleně je nutno centrálně vyřešit dlouhodobou problematiku při zajišfování vhodných a spolehlivých přístrojů pro
nedestruktivní kontrolu,které by svými parametry odpovídaly
současnému světovému vývoji
-CDS by mělo mít zpracovanou evidenci o pracovnících defektoskopických středisek pomocí výpočetní techniky tak,aby mohli
min.lx ročně předávat informace o změnách na příslušná ÚDS
eventuelně HDS
-při výběru referátů na semináře a konference,pořádané z oboru nedestruktivní kontroly,by mělo být více přihlédnuto k
příspěvkům z výsledků praktických zkušeností z měření a kontrol^většina pracovníků nemá možnost využití výpočetní techniky při vlastní kontrcle,nezabývá ss vývojem či kt.istrukcí
přístrojů či kontrolou komponent jaderného průmyslu^

- 2CC -Cfcsitrálně j3 nutno prosazovat požadavky na vytvoření takových podmínek pro pracovníky defektoskopické služby,které
odpovídají rostoucím požadavkům na zvyšování kvality výrobků
i provozní bezpečnosti a spolehlivosti exponovaných součástí
či c9lků;z těchto důvodů by bylo vhodáié novelizovat usnesení
vlády ČSSH č.393/1961 o využívání nedestruktivní defektoskopie v národník hospodářství,usneseid vlády ČS3H č.227/1973
o opatřDních pro další postup v řízení jakosti výrobků a dalších zásad,směrnic a výnosů,které se zabývají touto problematikou/včetně Smernice CDS 6.3/1981,výnosu FMD č.9/1975VDP a pod./
Domníváme se,že většina nastíněných problémů,které brzdí širšímu uplatňovania zvyšování odborné úrovně nedestruktivní kontroly,není specifická pouze pro pracoviště,která jsou
metodicky řízena ÚDS resortu dopravy.Pokud máme v současném
období přestavby skutečný zájem o zvyšování kvality výrobků,
zajištění spolehlivého provozu výrobních celků i dopravních
prostředků,je nutno urychleně odstranit příčiny,které způsobují nobo výrazně ovlivňují současný málo uspokojivý stav
v oblasti defektoskopické činnosti.
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