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ÖNZÖZ

Amerikan Makina Mühendisleri Cemiyeti (ASMEJ, buhar

kazanlarının ve diğer basınçlı kapların yapımı için standart

kuralları formüle etmek amacıyla 1911'de bir komite kurmuştur. 6u

komitenin şu andaki adı "Kazan ve Basınçlı Kaplar Komitesi"dir.

Bu komitenin görevi, kazanların ve basınçlı kapların dizaynı,

üretimi ve yapımı sırasındaki testleri ile ilgili güvenlik

kurallarını oluşturmaktır. AStiE Bölüm 5 Tahribatsız Test ile

ilgilidir.

Bu raporda sunulan Bölüm 5 kapsamındaki Madde 4, Ultrasonik

Testte Belirtilerin Boyutlandırılması üzerinedir. Madde 4, ASME

Kod'una göre testi yapacak olan kişilere kalibrasyon, duyarlık

ayarı, test işlemleri, değerlendirme ve rapor etme gibi konularda

kılavuz olarak kullanması tavsiye edilmektedir.
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T-410 KAPSAM

Bu madde ultrasonik testin, ilgili kod tarafından bu maddedeki

herhangi bir bölüme göre yapılması öngörüldüğünde, ultrasonik test

prosedürünün seçiminde ve geliştirilmesinde kullanılacak şartları

açıklamakta veya bunları refere etmektedir. Bu prosedürler, ilgili

kod öngördüğünde, ultrasonik testte ve belirtilerin

boyutlandırıİmasında kabul standartlarıyla karşılaştırma yapmak için

kullanılacaktır. İlgili kod'a aşağıdaki özel şartlar için

başvurulmalıdır:

- Eleman vasıflandırma/sertifikalandırma şartları

- Prosedür şartları

- Kalibrasyon bloklarının korunması ve kontrolü

- Taranacak hacim (parçanın test edilecek kısımları)

- Normal demet-düzlemsel yansıtıcılar için test kapsamı

- Normal demet-katmerli yansıtıcılar için test kapsamı

- Değerlendirme için kullanılacak kabul standartları

- Kayıtların saklanması

- Rapor şartları

T-420 GENEL ŞARTLAR

T-421 Temel Şartlar ve Kullanılan Terimler

Madde 1 (Genel Şartlar) ve Ek-A (Tahribatsız Teste Kullanılan

Terimler Sözlüğü), bu maddenin kullanımı ilgili kod tarafından

öngörüldüğünde uygulanacaktır.

T-422 Ekipman Şartları

Bu test için darbe-yankı tipi ultrasonik cihaz kullanılmalıdır.



T-423 Eleman Şartları

üretici veya bu maddenin diğer kullanıcısı, bu maddenin

şartlarına göre ultrasonik testi gerçekleştirecek vasıflandırılmış

eleman temininden sorumlu olmalıdır. Bu testi yapacak olan eleman

ilgili kodun öngördüğü şekilde vasıflandırılmış olmalıdır.

T-424 Yazılı Prosedür Şartları

Ultrasonik test yazılı bir prosedürle uyum içinde yapılmalıdır.

Her prosedür en az aşağıdaki bilgileri içermelidir:

(a) Test edilecek kaynak tipleri ve konfigürasyonları, kalınlık

boyutları, malzemeleri ve üretim şekilleri (döküm, dövme, plaka v.s.)

(b) Testin uygulanacağı yüzey veya yüzeyler

(c) Yüzey durumu

(d) Temas sıvısı

(e) Teknik (normal demet, açılı demet, doğrudan temas ve/veya

daldırma)

(f) Malzemede yayılan dalganın açısı ve türü

(g) Prob tipi, frekansı ve transdüser boyutları

(h) özel problar, taban blokları, pabuçlar, taşıyıcı (eğer

kullanılacaksa) ve prob kablosu tipi ve uzunluğu

(i) Ultrasonik aletin tipi

(j) Kalibrasyonun açıklaması

(k) Tarama yönü ve kapsamı

(1) Kaydedilecek veriler ve kayıt yöntemi (manuel (el ile) veya

otomatik)

(m) Otomatik alarm ve kayıt ekipmanı veya her ikisi (eğer

kullanılacaksa)

(n) Döndürme ve tarama mekanizması (eğer kullanılıyorsa)



(o) Eleman vasfı şartları

(P) İlgili kod'un öngördüğü şekilde prosedürün gözden geçirilmesi

ve denenmesi (demonstrasyonu)

T-425 Genel Test Şartları

T-425.1 Test Kapsamı: Tüm test hacmi taranacak şekilde prob test

yüzeyi üzerinde hareket ettirilmelidir. Her taramada en az transdüser

(piezoelektrik eleman) boyutunun %10'u bir önceki tarama yüzeyine

binecek şekilde hareket sağlanmalıdır.

T-425.2 Prob Hareket Hızı: Kalibrasyonla başka bir tarama hızı

doğrulanmadığı sürece, prob hareket hızı 6 inç/s'yi (153 mm/s)

geçmemelidir.

T-425.3 Tarama Duyarlık Seviyesi: Otomatik tarama ile elektronik

mesafe-genlik düzeltmesinin (DAC) referans seviye olarak kullanılması

dışında tarama, referans seviyenin en az 2 katı bir kazançta

yapılmalıdır. Elektronik DAC ile manuel (el ile) taramaya müsaade

edilmez. Manuel (el ile) ve otomatik testlerin her ikisi için de,

belirtilerin kaydedilmesi referans seviyedeki kazançta yapılmalıdır.

T-430 KALîBRASYON

T-431 Alet Kalibrasyonu:

T-431.1 Ekranın Düşey Doğrusallığı: Ultrasonik alet kalibre

edilmiş ekran yüksekliğinin taban çizgisinin maksimum kalibre edilmiş

ekran noktasına kadar en az %80'inde, tüm ekran yüksekliğinin ±%5'i

kadar bir sapmayla (taban çizgisinin maksimum kalibre edilmiş ekran

noktasına kadar) düşey doğrusallık sağlamalıdır. Ekranın düşey

doğrusallığının değerlendirilmesi prosedürü Ek-I'de verilmiştir.

Kontrol her kullanım periyodunun başında (veya her 3 ayda bir)

yapılmalıdır.

T-431.2 Genlik Kontrol Doğrusallığı: Ultrasonik alet nominal



genlik oranından ±%20 sapmayla bir genlik kontrolüne sahip olmalıdır.

Genlik kontrol doğrusallığını değerlendirme prosedürü Ek-II'de

verilmiş olup bu, her kullanım periyodunun başında (veya her 3 ayda

bir) yapılmalıdır.

T-431.3 Demet Genişlemesi Ölçümü: Açılı probun düşey düzleminde

demet genişlemesi ölçümü her kullanım periyodunun başında (veya 3

ayda bir) yapılmalıdır. Demet genişlemesi ölçümü için bir teknik,

Ek-B, Bölüm B-60'da verilmiştir. Başka teknikler de kullanılabilir.

1-432 Sistem Kalibrasyonu

T-432.1 Genel Şartlar: Kalibrasyon tüm ultrasonik test sistemini

içermelidir. Esas kalibrasyon temel kalibrasyon bloku üzerinde

yapılmalıdır. Kontrollar, tarama alanı kalibrasyonunu ve mesafe

genlik düzeltmesini doğrulamak için yapılmalıdır [(T-432.3.1 (a) ve

(b) veya T-423.2(a) ve(b)]. Kontrollar test sisteminin tamamını

içermelidir.

Bütün kalibrasyonlarda, ses demetinin çapraz deliklerin veya

çentiklerin eksenine dik gelerek maksimum belirti vermesi önemlidir.

Probun merkez çizgisi (akustik eksen) blokun en yakın kenarından en

az le inç (38mm) mesafede olmalıdır. (Demetin, deliğin veya parça

kenarının oluşturduğu köşeye dönmesi, uzun mesafelerde daha yüksek

genlik oluşturabilir; bu demet yolu kalibrasyon için

kullanılmamalıdır.) Doğrudan temas testi için, test ve kalibrasyon

bloku yüzeyleri 25
<>
F (İ4°C) dolayında olmalıdır. Daldırma testinde

temas sıvısı sıcaklığı gerçek test ve kalibrasyon için 25°F (14°C)

dolayında olmalıdır veya açı ve duyarlık değişimleri için uygun

dengelemeler yapılmalıdır.

T-432.1.1 Tüm Ultrasonik Test Sisteminde Değişim Olması Halinde

Kalibrasyon Kontrolü: Kablolar ve prob ayrı olarak veya birlikte bir



önceki sistem kalibrasyonunda kullanılmış olup, daha sonra sistemde

yer değiştirebilirler. Bu yer değiştirme, kalibrasyon kontrolü

gerektirmez. Eğer test sisteminin başka bir parçası

değiştirilmemişse, temel kalibrasyon bloku kullanılarak, mesafe

skalası üzerindeki 1/4, 1/2 ve 3/4T noktaları ve kaydedilen DAC

değerleri üzerinde kalibrasyon kontrolü yapılmalı ve T-433'ün

şartları sağlanmalıdır.

T-432.1.2 Temel Kalibrasyon Bloku Üzerinde Kalibrasyon Kontrolü

veya Simulator Kontrolü: Temel kalibrasyon blokundaki temel

yansıtıcılardan en az bir tanesi üzerinde kalibrasyon kontrolü veya

simulator kullanarak kontrol; her testin sonunda, test süresince her

12 saatte bir ve test elemanı değişmişse (mekanize ekipman hariç)

yapılmalıdır. Tarama alanı ve kaydedilen DAC değerleri T-433'ün

şartlarını sağlamalıdır.

T-432.1.3 Simulator Kontrolü: Simulator kontrolları temel

kalibrasyon bloku üzerinde esas kalibrasyonla korele edilmelidir.

Simulator kontrollarında farklı tip kalibrasyon blokları (örneğin

IIW) ve/veya elektronik simülasyon kullanılabilir. Ancak, kullanılan

simülasyon, kalibrasyon çizelgesinde tamamen açık şekilde

belirlenebilmelidir. Simulator kontrolü tüm test sistemi üzerinde

yapılmalıdır. Tüm sistem tek bir kontrolda test edilmelidir. Örneğin,

prob duyarlığı ve elektronik alet ayrı testlerle

değerlendirilmelidir.

T-432.2 Kalibrasyon ölçümleri: Her kalibrasyon, testi yapılacak

parçanın yüzeyine karşılık olan yüzeyden (kaplamalı veya kaplamasız)

yapılmalıdır.

T-432.3 Teknikler: Ek-B ve Ek-C açılı demet ve normal demet

kalibrasyonları için genel teknikleri vermektedir. Diğer teknikler de

kullanılabilir.

T-432.3.1 Açılı Demet Kalibrasyonu: Kalibrasyon aşağıdaki



ölçümleri sağlamalıdır (Ek-B genel tekniği içermektedir):

(a) Tarama alanı (mesafe) kalibrasyonu

(b) Mesafe-Genlik Düzeltmesi (DAC)

(c) Konum kalibrasyonu

(d) Temel kalibrasyon blokundaki yüzey çentiğinden yankı genliği

ölçümü

Ce) Düşey düzlemde demet genişlemesi

(f) Elektronik DAC düzeneği kullanılacaksa, ilk referans yankı

%40 veya %80 veya ikisi arasında bir ekran yüksekliğine, ilgili test

alanı için sabit ekran yüksekliği olarak ayarlanmalıdır. (Herhangibir

mesafeden gelen yankı için referans yükseklik aynı olmalıdır).

T-432.3.2 Normal Demet Kalibrasyonu: Kalibrasyon yöntemi

aşağıdaki ölçümleri sağlamalıdır (Ek-C genel tekniği içermektedir):

(a) Tarama alanı kalibrasyonu

(b) Mesafe-Genlik Düzeltmesi (DAC)

(c) Elektronik DAC düzeneği kullanılacaksa, ilgili test alanı

için ilk referans yankı %40 veya %80 veya ikisi arasında bir ekran

yüksekliğine sabit yükseklik olarak ayarlanmalıdır.

T-433 Kalibrasyonun Doğrulanması: Kalibrasyon (T-432.3), sistemin

kullanımından önce, test edilecek kalınlığa göre yapılmalıdır.

Kalibrasyon kontrolü, T-432.1'de tanımlandığı gibi tarama alanı

kalibrasyonunu ve mesafe-genlik düzeltmesini doğrulamalıdır.

T-433.1 Tarama Alanı Kalibrasyonu: Eğer DAC eğrisi üzerindeki

herhangi bir nokta tarama (mesafe) çizgisi üzerinde skala okuma

aralığının %10'undan daha fazla kaymışsa, tarama alanı kalibrasyonunu

düzeltiniz ve düzeltmeyi test kayıtlarında not adiniz. Eğer

kaydedilebilir yansıtıcılar (T-441.8 ve T-441.9) bilgi formunda

kaydediliyorsa, bu bilgi formu iptal edilmeli, yeni kalibrasyon

kaydedilmeli ve iptal edilen testler tekrarlanmalıdır.

T-433.2 DAC Düzeltmesi: Eğer mesafe-genlik düzeltmesi (DAC)



eğrisi üzerindeki herhangi bir nokta, genliğinin %20'si kadar veya 2

dB azalmışsa, son kalibrasyondan veya kalibrasyon kontrolünden

sonraki bütün bilgi formları "iptal" olarak işaretlenmelidir. Yeni

bir kalibrasyon yapılarak, kaydedilmeli ve iptal edilen test

bölgeleri tekrar test edilmelidir. Eğer DAC eğrisi üzerindeki

herhangi bir nokta genliğin %20'si kadar veya 2 dB düşmüşse, son

geçerli kalibrasyon veya kalibrasyon kontrolünden sonra kaydedilen

bütün belirtiler düzeltilen kalibrasyonla değerlendirilmeli ve

değerleri bilgi formu üzerinde değiştirilmelidir.

T-434 Kâplar (Tanklar) İçin Temel Kalibrasyon Blokları: Alette

primer referans sinyali görmek ve DAC eğrisi oluşturmak için, temel

kalibrasyon yansıtıcıları içeren temel kalibrasyon bloku/blokları

Şekil T-434.1'de gösterildiği gibi olmalıdır. Temel kalibrasyon

yansıtıcıları, ya test malzemesinde ya da temel kalibrasyon blokunda

yer almalıdır.

T-434.1 Temel Kalibrasyon Bloku Malzemesi

T-434.1.1 Blok Seçimi: Blokun hazırlanacağı malzeme

aşağıdakiler in birisinden olmalıdır:

(1) Bileşenden alınacak nozul parçası

(2) Bileşenin fazlalık bir kısmı

(3) Test malzemesi ile aynı malzeme şartnamelerinde, üretim

şeklinde ve ısıl işlem görmüş halde malzeme

T-434.1.2 Kaplama: Test malzemesi kaplamalı ise, blok da test

malzemesi nominal kaplama kalınlığında (±1/8 inç (±3.2mm) sapma ile)

kaplamalı olmalıdır. Kaplama, test malzemesinde kullanılan otomatik

yöntemle yapılmalıdır. Otomatik yöntem pratik değilse kaplama,

bileşenin çevresel kaynaklarının kaplanmasında kullanılan manuel (el

ile yapılan) yöntemle yapılacaktır. Bileşenin daha önce kaplanmış bir

parçasının veya fazla bir kısmının kullanılması tercih nedenidir.



T-434.1.3 Isıl İşlem: Kalibrasyon bloku, tipine ve derecesine

göre malzeme şartnamesinin öngördüğü minimum tavlama işlemine ve en

az 2 saat kaynak sonrası ısıl işleme tabi tutulmalıdır.

T-434.1.4 Yüzey Durumu: Blokun yüzey durumu test malzemesi ile

aynı olmalıdır.

T-434.1.5 Blok Kalitesi: Kalibrasyon bloku malzemesi normal

probla tamamen test edilmelidir. Çeşitli kalibrasyon yansıtıcılarına

ses demetinin ulaşmasını engelleyen ve arka cidar yankısından daha

yüksek belirti veren bölgeler uzaklaştırılmalıdır.

T-434.2 Kalibrasyon Yansıtıcıları

T-434.2.1 Temel Kalibrasyon Yansıtıcıları: Ekseni test yüzeyine

paralel olan delik temel kalibrasyon yansıtıcısıdır. Dört köşeli

(karesel) çentik de kullanılabilir. Çentiklerin yansıtıcı yüzeyi blok

yüzeyine dik olmalıdır. (Bkz. Şekil T-434.1)

T-434.2.2 İşaret Çizgisi: Şekil T-434.1 de gösterildiği gibi

kalınlık yönünde ve delik merkezleri doğrultusunda bir işaret çizgisi

iki test yüzeyi arasında çizilmelidir.

T-434.2.3 Ek Yansıtıcılar: Ek yansıtıcılar yapılabilir; bu

yansıtıcılar primer referansın oluşturulmasında girişim yapmamalıdır.

T-434.3 Temel Kalibrasyon Blokunun Yapısı: Şekil T-434.1,

deliklerin boyutları ve yerleri ile blok yapısını göstermektedir.

Bileşendeki her kaynak kalınlığı için, bileşen kaynağının

kalınlığına yakın bir blok kullanılmalıdır (Bkz. Şekil T-434.1). Blok

kalınlığı ±1 inç (±25 mm) sınırları ile iki kaynak kalınlığı arasında

yer alıyorsa (Bkz. Şekil T-434.1), blokun bu sınırlar içerisinde

kalan kalınlıklar için kullanımı kabul edilebilir. Delikler blok

kalınlığı ile uyumlu olmalıdır. İki veya daha fazla ana malzeme

kalınlığı söz konusu ise, kalibrasyon bloku kalınlığı kaynağın

orsalama kalınlığından belirlenmelidir.
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r/4"
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ing çapta düz uçlu çen-
tikler, %2T derinlikte
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_ delikler

-1-3/4 T •-
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Şekil T-434.1 Temel Kalibrasyon Bloku

Kaynak Kalınlığı (t) Temel Kalibrasyon Delik Çapı***

Bloku Kalınlıöı(T)

2-4 inç

4-6 inç

6-8 inç

8-10 inç

10-12 inç

12-14 inç

> 14 i nç

3 inç veya t

5 inç veya t

7 inç veya t

9 inç veya t

11 inç veya t

13 inç veya t

**

3/16 inç

1/4 inç

5/16 inç

3/8 inç

7/16 inç

1/2 inç

**



* Minimum boyutlar

** Kalınlıktaki her iki inç artış için, delik çapı 1/16 inç

artı rılnıalıdı r.

*** Delik çapındaki toleranslar ±1/32 inç olmalıdır. Çentik

derinliğindeki toleranslar +%10 ve -%20 olmalıdır.

Kalınlık boyunca delik yerinin toleransı ±1/8 inç olmalıdır.

Çentik yansıtıcı yüzeyinin düşey toleransı ±2 derece olmalıdır.

T-434.3.1 Çapları 2O ine (508 mm)'den Daha Büyük Malzemelerdeki

Kaynaklar: Çapları 20 inç (508 mm)'den daha büyük olan malzemelerdeki

kaynakların testi için, aynı kıvrıma sahip veya alternatif olarak düz

bir temel kalibrasyon bloku kullanılmalıdır.

T-434.3.2 Çapları 20 inç (508 mm) ve Daha Az Olan Malzemelerdeki

Kaynaklar: Çapları 20 inç (508 mm) ve daha az olan malzemelerdeki

kaynaklar için temel kalibrasyon bloku kıvrımlı olmalıdır.

Kalibrasyon bloku çapının 0,9-1,5 katı olan malzemeler için tek bir

kıvrımlı blok test kalibrasyonu için kullanılabilir, örneğin, 8 inç

(203 mm) çapındaki kıvrımlı bir blok, çapı 7,2-12 inç (183-305 mm)

arasında olan malzemelerin testinde kalibrasyon için kullanılabilir.

Çapı 0.94-20 inç (24-508 mm) arasında yer alan malzemelerin

tamamının testinde kalibrasyon için, Şekil T-434.2 de gösterildiği

gibi 6 tane kıvrımlı blok gerekmektedir.

T-434.4 Koruma ve Kontrol: Test için kullanılacak bütün temel

kalibrasyon blokları ilgili kodun koruma ve kontrol şartlarını yerine

geti rmelidi r.

T-440 TEST

T-441 Kap (Tank) Kaynaklarının Testi

T-441.1 Genel: Bu paragraf, kap kaynaklarının ve/veya ana metal

tamirlerinin ultrasonik testi için gereken şartları açıklamaktadır.

10



Burada açıklanan şartlar, kalınlığı 2 inç'ten (51 mm) daha fazla olan

feritik malzemelerdeki kaynaklardan veya kaynağı tamir edilmiş ana

malzemelerden tespit edilen belirtilerin algılanması, yerlerinin

belirlenmesi ve boyutlandırılmasında kullanılır.

T-441.2 Yüzey Hazırlığı: Test yüzeyi bozukluklardan, yabancı

maddelerden ve ultrasonik dalga geçişini engelleyecek kaplamalardan

arınmış olmalıdır.

T-441.3 Test Bölgelerinin Tanıtımı İçin uniform Teknik

T-441.3.1 Kaynak Bölgeleri: Kaynak tanıtımı ve bölgesi bir kaynak

tanıtım planı üzerinde gösterilmelidir.

T-441.3.2 İşaretleme: Eğer kaynaklar kalıcı olarak

işaretlenecekse, düşük basınçlı mühür ve/veya titreşimli kazıyıcı

kullanılabilir. Bileşenin son gerilim giderme işleminden sonra

yapılan işaretleme 3/64 inç (1,2 mm) den daha derin olmamalıdır.

T-441.3.3 Referans Sistem: Her kaynak ve test bölgesi bileşen

üzerine konulacak referans noktası sistemi ile işaretlenmeli ve

tanıtılmalıdır. Sistem her kaynağın merkez çizgisini ve kaynak

uzunluğu boyunca olan düzenli bölgelerin işaretlerini tanıtmalıdır.

Kap kaynaklarının düzeni için bir genel sistem Ek-A'da açıklanmıştır.

Ama, yukarıdaki şartları yerine getiren farklı bir sistem de

kullanılabilir.

T-441.4 Tarama şartları

T-441.4.1 Genel Tarama Şartları: Test edilecek kaynağın hacmi ve

bitişiğindeki ana metal ilgili kodun şartlarına göre olmalıdır. Bu

hacimler normal ve açılı demet tekniği ile, T-441.5, T-441.6 ve

T-441.7'de açıklanan detaylara göre taranmalıdır. Genelde test yüzeyi

ile 45°ve 60° açılar yapan 2 açılı demet kullanılmalıdır. Aralarında

en az 10" açı farkı olan diğer iki açıda demet çiftleri de

kullanılabilir.

T-441.4.2 Genel Tarama Şartlarında İstisnalar: Aşağıda
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verilenlerin testi için diğer açılar kullanılabilir:

(a) Test flanş yüzü tarafından yapıldığında flanş kaynakları

(b) Test nozul içinden yapıldığında nozul ve nozul kaynakları

(c) Ek ve destek kaynakları

(d) Çift konik bağlantıların testi

T-441.4.3 Açılı Demet Testinde Oluşabilecek Girişimlerin Tespiti

îçin Tarama: İlk açılı demet testinden önce, açılı demetin tarayacağı

ana metal, açılı demet sonuçlarını etkileyebilecek düzlemsel hataları

tespit etmek amacıyla bir normal demet probuyla taranmalıdır

(T-441.7). 6u test verileri kaydedilmelidir.

T-441.4.4 Tarama Konumları: Uygulanmaya elverişli ise, test

hacminin taranması aynı yüzey üzerinde kaynağın her iki tarafından

yapılmalıdır. Yapı veya bitişikteki parçalar iki taraftan taramayı

engelliyorsa bu, test raporunda belirtilmelidir.

T-441.5 Açılı Demetle Tarama: Kalibrasyon T-432.3.1'de

açıklandığı şekilde yapılacaktır. Test hacmi açılı probla kaynak

eksenine dik doğrultuda ve eksen boyunca hareket ettirilerek

taranacaktır. Mümkünse, her test iki yönden yapılacaktır; yani ilk

tarama yönüne karşı yönden ve kaynak eksenine paralel doğrultuda

hareket ettirilerek. Bu testler her yönden iki ayrı açıda prob

(nominal açıları 45" ve 60°) kullanılarak yapılacaktır.

T-441.5.1 Kaynağa Paralel Doğrultuda Uzanan Yansıtıcılar îçin

Tarama: Açılı demet probu, demet tüm kaynak metali içinden geçecek

şekilde kumanda edilerek, kaynak ekseni ile dik açı yapacak şekilde

hareket ettirilmelidir. Test hacmi içerisine giren bitişikteki ana

metal iki açılı demetle tamamen taranmalı, fakat her iki açılı

demetle iki yönden tamamen taramaya gerek yoktur. (Herhangi iki ayrı

açıda demet kombinasyonu şartı sağlamaya yeterlidir.)
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test yüzeyi

çap (inç)

1. (45°) köşegen çizgisinde temel kalibrasyon bloku çapını

işaretleyiniz.

2. Bu nokta üzerinden, 9/10 sınır çizgisinden lé sınır çizgisine

yatay bir doğru çiziniz.

3. Bu doğrunun yatay skaladaki uc noktalarından okunan değerler,

bu blokla kalibre edilen sistemle test edilebilecek test yüzeyi

çaplarının aralığını verecektir.

NOT: Kalınlık aralığı şartları da sağlanmalıdır.

Şekil T-434.2 Kıvrımlı yüzeyler için oran limitleri
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Eğer ultrasonik demet zorunlu olarak kaynak düzlemine dik

geliyorsa (örneğin, test nozul içinden veya flanş yüzünden

yapılıyorsa), kaynağı bir yönden tamamen kapsamaya yeterli demet

açıları kabul edilmelidir.

T-441.5.2 Kaynağa Çapraz Doğrultuda Uzanan Yansıtıcılar tein

Tarama

T-441.5.2.1 Boyuna ve Çevresel Kaynaklar: Açılı demet probu

boyuna ve çevresel kaynağın eksenine paralel doğrultuda hareket

ettirilmelidir. Prob, ultrasonik demet tüm test hacminden geçecek

şekilde kumanda edilmelidir. Tarama birbirine 180° açı ile iki yönden

(mümkünse) yapılmalıdır. Geometrik şartlardan dolayı kapalı bölgeler

en az bir yönden test edilmelidir.

T-441.5.2.2 Nozul Kaynakları, Kabın Dis Yüzeyinden Test (Hazırlık

halinde, 1980)

T-441.5.2.3 Nozul Kaynakları, Kabın îc Yüzeyinden Test (Hazırlık

halinde, 1980)

T-441.6 Düzlemsel Yansıtıcılar tçin Normal Demetle Tarama:

Düzlemsel yansıtıcılar için test, tüm kaynak hacmini ve ilgili kodun

öngördüğü ana metal kısmını kapsayacak şekilde yapılmalıdır.

Kalibrasyon T-532.3.2'de açıklandığı şekilde yapılmalıdır. Eğer test

edilen malzemenin iki yüzeyi paralel ise, nüfuziyet karşı yüzeyden

elde edilen yansıma ile doğrulanmalıdır.

T-441.7 Katmerli Yansıtıcılar tçin Normal Demetle Tarama:

Katmerli yansıtıcıların taranması, bileşenden alınan birinci arka

cidar yankısı %80 (%±5 tüm ekran yüksekliğinde sapma ile) ekran

yüksekliğine getirilerek yapılmalıdır. Eğer test, bileşende kalınlık

geçişinin olduğu bir konik yüzeyden yapılıyorsa, arka cidar yankısı

elde etmek için, arka yüzeye dik gelecek şekilde açılı demet boyuna
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dalgalar kullanılabilir.

T-441.8 Katmerli Yansıtıcılar îçin Normal ve Açılı Demet

Verilerinin Kaydedilmesi:

T-441.8.1 Kaydın Kapsamı:

(a) Mesafe-Genlik Düzeltmesinin (DAC) %50'sine eşit veya daha

büyük genlikte yankı veren bütün yansıtıcıları kaydediniz. Ancak,

kaplama ara yüzeyinden ve arka cidardan gelen yansımaların

kaydedilmesi gerekmez. T-432.3.1(d) ile oluşturulan kalibrasyon

genliğine eşit veya bunu aşacak şekilde yankı veren yüzey

yansıtıcılarını kaydediniz. Tüm prob konumu ve yerinin boyutlarını

1/10 inç hassasiyetle kaydediniz.

(b) Tarama genişliği prob boyutunun 9/10'nunu geçmeyecek şekilde

(%10 bindirme ile), ardışık taramalarla verileri belirleyiniz. %50

OAC ile belirlenen verileri kaydediniz.

Yansıtıcıların uzunluğunu, yüksekliğini, alt ve üst test

yüzeylerine olan mesafelerini belirtmek gerektiği için, bu faktörler

hataların değerlendirilmesinde çok önemlidir. (Örnek olarak Ek-D'ye

bakınız).

T-441.8.2 Yansıtıcı %50 DAC Eğrisini Geçmesi Durumunda Gerekli

Veriler: Aşağıdaki yansıtıcı verileri kaydedilmelidir:

(a) Maksimum DAC yüzdesi, belirtinin mesafesi, probun kaynak

uzunluğu boyunca yeri, konumu ve demet yönü

(b) Kalınlık Yönünde Boyut:

(1) %50-100 DAC arasında yer alan yansıtıcılar için, yansıtıcıya

maksimum sinyal yönünden yaklaşılırken %50 DAC'a göre yansıtıcının

uzunluğu buyunca konumu, yeri ve minimum tarama (derinlik) mesafesi.

(2) %50-100 DAC arasında yer alan yansıtıcılar için, yansıtıcı

maksimum sinyalinden uzaklaşırken %50 DAC'a göre yansıtıcının

uzunluğu boyunca konumu, yeri ve maksimum tarama (derinlik) mesafesi

(3) %100 DAC'ı aşan yansıtıcılar için, yansıtıcıya maksimum
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sinyal yönünden yaklaşırken maksimum genliğin %50'sine göre

yansıtıcının uzunluğu boyunca konumu, yeri ve minimum tarama

(derinlik) mesafesi

(4) %100 DAC'ı aşan yansıtıcılar için, yansıtıcı maksimum

sinyalinden uzaklaşırken maksimum genliğin %50'sine göre yansıtıcının

uzunluğu boyunca konumu, yeri ve maksimum tarama (derinlik) mesafesi.

(c) Uzunluk Boyutu: Yansıtıcının uzunluğu, %50 DAC ile

yansıtıcının her ucundan belirlenip, kaynak uzunluğu boyunca yeri ve

konumu kaydedilerek tespit edilecektir.

T-441.9 Katmerli Yansıtıcılar îçin Normal Demet Test Verilerinin

Kaydedilmesi

T-441.9.1 Açılı Demet Testinde Oluşabilecek Girişimlerin Tespiti

İçin Katmerli yansıtıcıların Kaydedilmesi: Gözüken arka cidar

yankısına eşit veya daha yüksek belirti veren tüm bölgeleri

kaydediniz.

T-441.9.2 Kabul İçin Katmerli Yansıtıcıların Kaydedilmesi: Bir

veya daha fazla süreksizliğin arka cidar yansımasında sürekli olarak

tam kayba neden olduğu ve buna örnek içinde sürekli belirtilerin

eşlik ettiği tüm bölgeleri kaydediniz.

T-441.9.3 Gerekli Veriler: Aşağıdaki veriler kaydedilmelidir:

Katmerli bölge paralel tarama adımları halinde taranırken,

kaydedilebilir belirti boyutu veren her prob konumu için katmerli

yansıtıcının yüzeyden olan tarama mesafesi (derinliği), referans

çizgisinden uzaklığı referans çizgisine paralel konumu.

T-450 DEĞERLENDİRME

T-451 Kap Kaynaklarının Değerlendirilmesi

T-451.1 Genel: Bazı metalurjik süreksizliklerin ve geometrik

şartların yanıltıcı belirtiler üretmesinden dolayı, tüm ultrasonik
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yansıtıcıların hata olmadığı anlaşılmaktadır. Isı etki bölgesinde

fabrikasyondan sonra yansıtıcı haline gelen plaka ayrılmaları bu

kategoriye girenlerdendir.

Normal demet testinde bunlar nokta veya çizgisel belirtiler

halinde görünebilirler. Diğer ultrasonik teknikler ve tahribatsız

test yöntemleri yansıtıcının gerçek konumunu, boyutunu ve yönünü

belirlemede yardımcı olabilirler.

T-451.2 Düzlemsel Yansıtıcıların Değerlendirilmesi: T-441.8'de

görüldüğü şekilde kaydedilen veriler yansıtıcının boyutlarını

göstermektedir. Yüzeylere yakın belirtiler yüzey kalibrasyon çentiği

sinyalleri ile karşılaştırılmalıdır (Bkz. Ek-B, B-50). Dört köşe

kalibrasyon çentiğinin genliğine eşit karşı yüzey yansıtıcılarının

belirtileri eşdeğer derinlikteki yansıtıcıların göstergesi olarak,

örneğin kalınlığın %2"si olarak düşünülebilir.

T-451.3 Katmerli Yansıtıcıların Değerlendirilmesi

T-451.3.1 Açılı Demet Testinde Oluşabilecek Girişimlerin Tespiti

îçin Katmerli Yansıtıcıların Değerlendirilmesi:

T-441.9.1 ve T-441.9.3'de öngörüldüğü şekilde kaydedilen veriler,

açılı demet testi ile oluşabilecek girişimleri belirlemek için

gereken yansıtıcı boyutlarını göstermektedir. Katmerli yansıtıcılar,

düzlemsel yansıtıcıların taranması sırasında girişim yapıyorlarsa,

açılı demet test tekniği mümkün olan maksimum hacmi taramak için

değiştirilebilir. Laminasyonun dışarıda bıraktığı hacmin ayrıntıları

test kayıtlarına not edilmelidir [T-462(e)].

T-451.3.2 Kabul îçin Katmerli Yansıtıcıların Değerlendirilmesi:

T-441.9.2 ve T-441.9.3'de öngörüldüğü şekilde kaydedilen veriler

yansıtıcının boyutlarını göstermektedir.
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T-451.4 Diğer Değerlendirmeler: İlgili kodun şartlarını aşan

yansıtıcı boyutları, ilgili kodun belirttiği başka bir standart ile

degerlendirilebi 1 i r.

T-460 KAYITLAR

T-461 Kalibrasyon Kayıtları

Alet kalibrasyonları (T-431) ultrasonik kalibrasyon kayıtlarında

yer almalıdır. Ultrasonik test sisteminin kalibrasyon şartları

(T-432) ve kalibrasyon bloku tanıtımı ultrasonik kalibrasyon

kayıtlarında yer almalıdır. Kullanılan tüm açılı problar için demet

genişlemesi ölçümleri ultrasonik kalibrasyon kayıtlarında yer

almalıdır.

T-462 Test Kayıtları

Her ultrasonik test için aşağıdaki bilgiler belirlenmeli ve

kaydedilmelidir:

(a) prosedür

(b) ultrasonik test sistemi (ekipman)

(c) test elemanının tanıtımı ve eğer ilgili kod öngörüyorsa,

elemanın seviyesi

(d) kalibrasyon formu tanıtımı

(e) kaynağın veya taranan hacmin tespiti ve yeri

(f) testin uygulanacağı yüzey

(g) dedekte edilen belirtilerin planı ve kaydı (veya temiz

bölgelerin kaydı)

(h) testin yapıldığı tarih ve zaman

(i) temas maddesi

(j) temel kalibrasyon bloklarının tanımı
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(k) yüzey durumu

(1) frekans

Cm) özel ekipmanlar

T-463 Değerlendirme Kaydı

Belirti değerlendirmelerinin kayıtları doküman halinde

saklanmalıdır.

T-47O RAPOR

Bir test raporu hazırlanmalıdır. Rapor test edilen kaynağı

gösteren bir kaydı (kaynağın çizimi veya şeması), her kaydedilen

yansıtıcının yerini ve her testi veya T-460'daki detaylardan bir

kısmını yapan operatörün kimliğini (tanıtımını) içermelidir. Rapor

ilgili kod ile uyum halinde doldurulmalı ve saklanmalıdır.
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MADDE 4

ZORUNLU EKLER

EK-1: Ekran Yüksekliğinin Doğrusallığı

Ultrasonik alet fonksiyonunun T-431.1'deki doğrusallık

şartlarına uygunluğunu doğrulamak için, bir açılı probu Şekil 1.1

de gösterildiği şekilde yerleştiriniz. Böylece, temel kalibrasyon

blokundaki 1/2T ve 3/4T deliklerinin her ikisinden de belirtiler

gözlenebilecektir. îki belirti oranı 2/1 olacak şekilde prob

konumunu ayarlayınız. (Büyük yankı %80*e getirilecektir.) Probu

hareket ettirmeksizin, büyük belirtiyi %100 den %20 ekran

yüksekliğine kadar %10 luk basamaklar halinde azaltarak duyarlığı

(gücü) değiştiriniz (eğer ince ayar güç düğmesi yoksa 2dB'lik

basamaklar halinde azaltınız) ve her değiştirmede küçük belirtiyi

okuyunuz. Tüm ekran yüksekliğinin %5'i içerisinde küçük belirti

büyük belirtinin %50'si olmalıdır. Ayarlamalar ve okumalar tüm

ekranın %1'i kadar bir duyarlıkla tahmin edilmelidir. Alternatif

olarak, genlik farkı veren bir kalibrasyon bloku üzerinde bir

normal prob kullanılabilir.

EK-2: Genlik Kontrol Doğrusallığı

Ultrasonik aletin genlik kontrolünün (güç) doğruluğunu

kontrol etmek için, T-431.2'de öngörüldüğü şekilde, açılı probu

Şekil 1.1 deki gibi yerleştiriniz. Böylece, temel kalibrasyon

blokundaki 1/2T deliğinden algılanan belirti ekranda

gözlenecektir. Gücün azaltılması ve artırılması ile, aşağıdaki
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tabloda görüldüğü gibi, belirti belli sınırlar içine girmelidir.

Herhangi bir kalibrasyon bloğundaki uygun yansıtıcılar da acılı

veya normal problarla kullanılabilir.

Belirtinin

Ekrandaki

Konumu

% 80

% 80

% 40

% 20

dB Kontrol

Değişimi

- 6 dB

- 12 dB

+ 6 dB

+ 12 dB

Belirtinin Bulunması

Gereken Konumunun

Sınırları

% 32-48

% 16-24

% 64-96

% 64-96

sap

%±

%±

%±

%±

»ma

20

20

20

20

Ayarlamalar ve okumalar tüm ekran yüksekliğinin %1'i kadar

duyarlıkla tespit edilmelidir.

Şekil 1-1: Doğrusallık
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MADDE 4

ZORUNLU OLMAYAN EKLER

EK-A: Kaynak Referans Noktalarının Krokisi

Kaynağın krokisi, kaynağın merkez çizgisi üzerinde referans

noktalar içermelidir. Referans noktalar arası standart mesafe 12

inç (305 mm) olmalıdır. Bütün noktalar 0,1,2,3,4, vb rakamlarla

numaralandırılmalıdır. Noktaların sayısı, aralarındaki mesafe ve

başlangıç noktası rapor formuna kaydedilmelidir. Kaynak merkez

çizgisi, iki test yüzeyinin ayırıcısı olmalıdır.

(a) Çevresel (.Kemer) Kaynakları: Standart başlangıç noktası

kap üzerinde 0° de olmalıdır. Referans noktalar kabın tepesinden

bakıldığında saat yönünde numaralanmalıdır. Test yüzeyleri

kaynağın alt veya üst tarafı olarak tanıtılmalıdır.

(b) Boyuna (Düşey) Kaynaklar: Boyuna kaynakların krokisi,

çevresel kaynağın merkez çizgisinden ve kaynağın üst ucundan

itibaren verilmelidir. Test yüzeyi, kaba üstten bakıldığında saat

yönünde veya ters saat yönünde belirtilmelidir.

(c) Nozul-Kap Kaynakları: Dolgu kaynağının dışına ve kap dış

yüzeyine bir çevre çizgisi çizilmeli ve tam sayılı rakamlarla inç

olarak işaretler konmalıdır. Kaynağın iç kısmına da, kaynak

merkez çizgisinden itibaren 1/2 inç (13 mm) içinde kalacak

şekilde bir referans daire çizilmelidir. Kaynaktaki 0° noktası

nozul'un üst kısmında olmalıdır. Nozul kaynakları için 0° noktası

kabın 0° ekseni üzerinde olmalıdır. Kaynakta açıları gösteren

krokide açılar dış yüzeyde saat, iç yüzeyde de ters saat yönünde
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işaretlenmelidir. 0°,90°,180°, ve 270° açı çizgileri test edilen

bütün nozul kaynaklarında işaretlenecektir. Çapı 4 inçten (120

mm) daha büyük olan nozul kaynaklarında açı çizgileri 30°

aralıklarla olmalıdır. Çapı 12 inçten (305 mm) daha büyük olan

nozul kaynaklarında açı çizgileri 15° aralıklarla olmalıdır. Çapı

24 inçten (610 mm) daha büyük nozul kaynaklarında bu aralık 5°

olmalıdır.

EK-B: Açılı Demet Kalibrasyonları İçin Genel Teknik

Genel yöntem için yapılan açıklamalar ve şekillerde,

yansıtıcı konumu ve derinliği V-adımının 1/8 mesafeleriyle

gösterilmiştir. Tarama alanı, adım birimi, projeksiyon uzaklığı

veya yansıtıcının gerçek derinliği olarak kalibre edilebilir

(Bkz. Şekil B-10). Test eden kişinin tercihine göre de özel

yöntem seçilebilir.

B-10: Tarama Alanı Kalibrasyonu (Bkz. Şekil B-10)

(a) 1/4T deliğinden maksimum birinci yankıyı algılayacak

şekilde probu konumlayınız. Paralel kaydırma düğmesi (delay

control) ile belirtinin sol kenarını ekrandaki 2 çizgisine

ayarlayınız.

(b) 3/4T deliğinden maksimum belirti algılayacak şekilde

probu yerleştiriniz. Alan (range control) düğmesi ile bu yankının

sol kenarını ekrandaki 6 çizgisine getiriniz.

(c) Yukarıdaki hareketleri tekrarlayarak 1/4T ve 3/4T delik

yankılarının 2 ve 6 konumlarına gelmelerini sağlayınız.
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(d) Karşı yüzeydeki çentikten maksimum belirti alacak şekilde

probu yerleştiriniz. Belirti 8 çizgisinde görünecektir.

(e) Ekrandaki iki aralık 1/4T ye eşittir.

delay ile

^ n \{ « 6 e to

aynı hat üzerinle
buluna a :'elikler
ve çentikler açılı demet
kalibrasyoııu için
kullanılacaktır.

.demete
kayan
yansıtıcılar

1

tarama alanı

Şekil B-1O: Tarama alanı

B-2O: Mesafe-Genlik Düzeltmesi (Birinci Referans Seviye, Bkz.

Şekil B-20)

B-21: Kaplamalı Taraftan Kalibrasyon

(a) Probu, en yüksek genlik veren delikten maksimum belirti

alacak şekilde yerleştiriniz.

(b) Delik yankısı ekranın %80 yüksekliğine (± %5 sapma ile)

gelecek şekilde duyarlığı ayarlayınız. Yankının uç noktasını

ekranda işaretleyiniz.

Cc) Probu başka bir delikten maksimum yankı alacak şekilde

yerleştiriniz.

(d) Belirtinin ucunu ekranda işaretleyiniz.

(e) üçüncü bir delikten maksimum yankı alacak şekilde probu

yerleştiriniz ve ekranda belirtinin ucunu işaretleyiniz.
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(f) Ses demeti karşı yüzeyden yansıdıktan sonra, probu 3/4T

deliğinden maksimum yankı verecek şekilde yerleştiriniz. Belirti

ekranda 10 çizgisi üzerinde görünmelidir. Belirti ucunu 5/4T

konumu için ekranda işaretleyiniz.

(g) Yandan silindirik delikler için mesafe-genlik eğrisini

(DAC) oluşturmak üzere ekrandaki işaretli noktaları

birleştiriniz.

(h) Karşı yüzeydeki düşey yansıtıcılar için kalibrasyon

düzeltmesini B-50' de inceleyiniz.

aynı
hattaki
likler ve çe
tikler açılı
deuet kalibrasy
nu i ç in ku 11 a vıı 1 a
c aï: tır.

demete .
kayan

 o

yansıtıcılar|

« 6* o

duya:; Iık

Şekil B-20: Duyarlık ve Mesafe Genlik Düzeltmesi

B-22: Kaplamasiz Taraftan Kalibrasyon

(a) Blokun kaplamalı tarafından, 3/4T ve 5/4T konumları

arasındaki genlik farkını dB olarak belirleyiniz.

(b) Kaplamasız taraftan, kalibrasyonu B-21 (a)-(e)

maddelerinde belirtildiği şekilde yapınız.

(c) 5/4T deliğinin genliğini belirlemek için, probu 3/4T

deliğinden maksimum genlik verecek şekilde yerleştiriniz. (a)
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maddesinde belirlenen dB miktarı kadar sinyalin genliğini

düşürünüz. 8u sinyal genliğinin yüksekliğini ekranda 10 çizgisi

(5/4T) üzerinde işaretleyiniz,

(d) İşaretlenen noktaları birleştirerek mesafe-genlik

eğrisini çiziniz. Bu, kaplama yüzeyinin altındaki belirtilerin

değerlendirilmesini sağlayacaktır (ekrandaki 8 çizgisi

civarında).

Ce) Karsı yüzeye yakın düşey düzlemsel yansıtıcıların

kalibrasyon düzeltmesi için B-50'yi inceleyiniz.

B-40: Konum Kalibrasyonu (Bkz. Şekil B-40)

0 2 4 6 8 10

korum de rj.nli";i konun de mot yolu

Sekil B-40: Konum derinliği ve demet yolu

Aşağıdaki ölçümler bir cetvel, skala veya endeksli şerit

üzerine işaretlenerek yapılabilir.

(a) Probu 1/4T deliğinden maksimum sinyal verecek şekilde

yerleştiriniz. Endeksli şeridi, bir ucu probun önünde diğer ucu

demet doğrultusunda olacak şekilde yerleştiriniz. Şerit üzerinde
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tam deliğin üzerinde bulunan 2 sayısını işaretleyiniz. (Eğer prob

işaretlenscek yeri kapatıyorsa, şerit probun yanından

işaretlenebilir).

(b) Probu 1/2T ve 3/4T deliklerinden maksimum yankı

algılayacak şekilde yerleştiriniz. Şeridin aynı ucunu probun

önünde tutunuz. Şerit üzerinde 4 ve 6 sayılarını işaretleyiniz.

(c) Mümkünse probu, demeti arka yüzeyden yansıtıp 3/4T

deliğine isabet edecek şekilde yerleştiriniz. İşaret çizgisi

üzerindeki endeksli şeritte 10 sayısını işaretleyiniz.

(d) Karşı yüzeydeki çentikten maksimum yankı verecek şekilde

probu yerleştiriniz. Şeritte 8 sayısını işaretleyiniz.

(e) Endeksli şerit üzerindeki kalibrasyon sayıları,

V-adımının 1/16'i olarak doğrudan yansıtıcının üzerindeki konumu

gösterir.

(f) Test yüzeyinde yansıtıcıya olan derinlik; 8'de T, 6 ve

10'da 3/4T, 4' de 1/2T, 2' de 1/4T ve O'da sıfırdır. Derinliğin

daha küçük artışları için enterpolasyon yapılabilir.

8-50: Test Yüzeyine Dik, Yüzeyde \/&ya Karşı Yüzeye Yakın

Düzlemsel Yansıtıcılar tein Kalibrasyon Düzeltmesi (Bkz. Şekil

B-50)

45° açılı enine dalga demeti bir köşe yansıtıcısından

mükemmel yansır. Ancak, 60° enine dalga açılı demeti aynı

yansıtıcıya çarptığında, dalga dönüşümü ve demetin bir kısmında

yön değiştirmesi olacaktır. Bu problem aynı zamanda az derecede

de olsa, 50°-70° arası enine dalga açılı demetler için de

mevcuttur. Bu durum, test demeti açısına bakmaksızın düzeltme

gerekti ri r.
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(a) Probu karşı yüzeydeki dörtköşe çentikten maksimum genlik

alacak şekilde yerleştiriniz. Ekranda 8 çizgisi civarında

belirtinin ucuna "X" işareti koyunuz.

(b) Karşı yüzey dörtköşe çentiği, 45°'de 2/1 DAC ve 60°'de

i/2 DAC oranında belirti verebilir. Bundan dolayı, karşı

yüzeydeki yansıtıcılar değerlendirilirken dörtköşe çentikten

algılanacak belirtiler gözönüne alınmalıdır.

Şekil 8-50: Düzlemsel yansıtıcılar

B-60: Demet Genişlemesi, Düşey Düzlem (Bkz. Şekil B-60)

Düşey düzlemde demet genişlemesi ölçümü yandan açılmış

delikler yardımıyla yapılmalıdır. B-10-B-40 maddeleri ile uyumlu

olarak %50 DAC sınır eğrisini oluşturunuz ve aşağıdaki şekilde

hareket ediniz:

(a) Belirtilerin genliğini 2 kat (6 dB) artırınız, böylece

ekranda işaretli olan eğri %50 DAC eğrisini gösterecektir.

(b) 1/4T deliğinden maksimum sinyal alacak şekilde probu

yerleştiriniz. Belirti %50 DAC eğrisine eşit oluncaya kadar probu
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deliğe doğru itiniz. Endeksli şerit üzerine küçük 2 rakamını

işaretleyiniz ve belirtinin sol kenarından mesafeyi okuyup

kaydediniz.

(c) Probu, %50 DAC çizgisine eşit oluncaya kadar delikten

uzaklaştırınız. Endeksli şerit üzerinde küçük 2 rakamını

işaretleyiniz ve belirtinin sol kenarından mesafeyi okuyup

kaydediniz.

(d) Bu ölçümleri 1/2T ve 3/4T delikleri ile tekrarlayıp,

şerit üzerinde küçük 4 ve 6 rakamları ile konumları

işaretleyiniz ve mesafeleri kaydediniz.

(e) Endeksli şerit üzerindeki noktaları, tam ölçekli olarak

demetin projeksiyon mesafesi çizimi üzerine aktarınız. Konumlar,

probun ön yüzünden itibaren düşey projeksiyon olarak aktarılır.

Derinlikler, V-adımının 1/8'inin 12 ve 3 katına eşdeğer olan

kalınlığın 12 ve 3 çeyreğinde işaretlenir.

(f) Deliklerin merkez noktalarından bir doğru çiziniz ve bunu

probla birleştiriniz. Bu, probun merkez demet çizgisini gösterir.

Bir gönye kullanılarak demet acısı, merkez demet çizgisi ile test

yüzeyine düşey çizgi arasındaki acı olarak okunabilir. Diğer bir

şekilde, demet acısı aşağıdaki bağıntıyla, 1/4T-3/4T deliklerinin

projeksiyon mesafelerinin derinliklerine oranı olarak

hesaplanabil i r.

l/4T'den 3/4T*ye projeksiyon uzaklığı

82 = arctan

1/2T
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Şekil B-60: Demet genişlemesi

(g) Demetin alt ve üst sınırlarındaki küçük 24 ve 6

rakamlarının noktalarını birleştireniz. Bu iki sınır çizgisi,

demetin yandan açılmış deliklerle ölçülen %50 DAC genlik

sınırlarını gösterir. çizgileri kesişecek şekilde uzatınız ve

çizgiler arasındaki açıyı ölçünüz. Bu, yan delikler üzerinde %50

DAC genlik seviyesine göre ölçülen demet genişlemesidir.

8-70: Demet Genişlemesi, Yatay Düzlem (Hazırlık halinde)

EK-C: Normal Demet Kalibrasyonu îçin Genel Teknikler

C-10: Tarama Alanı (Mesafe) Kalibrasyonu (Bkz. Sekil C-10)

(a) Probu 1/4T deliğinden maksimum belirti alacak şekilde

yerleştiriniz. Paralel kaydırma (delay control) düğmesi ile bu
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belirtinin sol kenarını ekranda 2 çizgisi üzerine getiriniz.

(b) Probu 3/4T deliğinden maksimum belirti alacak şekilde

yerleştiriniz. Alan (range control) düğmesi ile bu belirtinin sol

kenarını ekranda 6 çizgisi üzerine getiriniz.

(c) Parelel kaydırma ve alan düğmeleri ayarlarını

tekrarlayarak, 1/4T ve 3/4T delik yansımalarının tam 2 ve 6

çizgilerinden başlamalarını sağlayınız.

deuete
kayan

yansıtıcılar

normal dernet
kalibrasyonu
için dağınık
delikler
kullanılacaktır

Şekil C-10: Tarama alanı

C-2O: Mesafe-Genlik Düzeltmesi (Bkz. Şekil C-20)

(a) En yüksek genliği veren delikten maksimum belirti elde

edecek şekilde probu yerleştiriniz.

(b) Delikten algılanan belirtiyi ekranın %80 yüksekliğine

getiriniz (%±5 sapma ile). Belirtinin uç noktasını ekran üzerinde

işaretleyiniz.

(c) Probu diğer bir delikten maksimum belirti alacak şekilde
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yerleşti riniz.

(d) Belirtinin uç noktasını ekranda belirleyiniz.

(e) Probu üçüncü bir delikten maksimum yankı alacak şekilde

yerleştirip, yankı ucunu ekranda işaretleyiniz.

(f) İşaretli noktaları birleştirerek, eğriyi tüm kalınlık

için uzatınız ve kenar delikleri için mesafe-genlik eğrisini

oluşturunuz.

nessıe

Sekil C-20: Duyarlık ve Mesafe-Genlik Düzeltmesi

EK-D: Bir Düzlemsel Yansıtıcı için Veri Kaydı

D-10: Verilerin Kaydedilmesi (Bkz. Şekil D-10)
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Bu ek, bir kaynağa dik olarak tarama yaparken bulunan %120

DAC seviyesindeki bir yansıtıcısının boyutlandırıİması için

gereken verilerin bir örneğini göstermektedir. Şekil D-10 bir

yansıtıcının taranması ile elde edilen genlik değişimini ve

verilerin çizelgesini göstermektedir.

(a) Probu, yansıtıcıdan maksimum yankı alacak şekilde

yerleştiriniz. Maksimum genliği DAC yüzdesi olarak okuyunuz ve

kaydediniz.

(b) Yansıtıcının uzaklığını okuyup kaydediniz (belirtinin

ekranda sol kenarını esas alınız).

(c) Referans çizgiyi esas alarak, prob konumunu okuyunuz ve

kaydediniz.

(d) Kaynak krokisindeki referans çizgisine göre, demet

çizgisi üzerinde belirtinin yerini okuyup, kaydediniz.

Genlik %60 DAC seviyesine düşünceye kadar probu yansıtıcıya

doğru hareket ettiriniz (maksimum genliğin yarısı). Aşağıdakileri

okuyup kaydediniz:

(e) Minimum uzaklık ve

(f) Minimum konum

Probu tekrar geri çekip, önce maksimum genlik konumuna ve

sonra genliğin %60 DAC seviyesine düştüğü konuma (maksimum

genliğin yarısı) getiriniz. Aşağıdakileri okuyup kaydediniz:

(g) Maksimum uzaklık ve

(h) Maksimum konum

a'dan h'ya kadar olan veri noktaları test sırasında okunup

kaydedilmelidir. Derinlik (i), yüzeyden olan uzaklık (j) ve

yansıtıcının uzunluğu için gerekli hesaplamalar test raporu

tamamlanmadan önce yapılmalıdır.



Minimum uzaklığı maksimum uzaklıktan çıkarıp, kalınlığa

bölünüz ve bunu da 100 ile çarparak

(i) derinliği t'nin yüzdesi olarak (t=kaynak kalınlığı)

kaydediniz.

Maksimum mesafeyi bir cidar kalınlığı mesafesinden veya

minimum mesafeden çıkarıp (hangisi daha küçük sayı veriyorsa), bu

sayıyı bir cidar kalınlığı (tarama alanı) mesafesine bölünüz. 100

ile çarparak,

(j) yüzeyden olan mesafeyi t" nin yüzdesi olarak kaydediniz.

Tarama adımlar probun 9/10 boyutunu geçmeyecek şekilde %60 DAC

seviyesindeki (maksimum genliğin yarısı) verileri okuyup,

kaydediniz. Yansıtıcıların uç noktaları %50 DAC ile

belirlenecektir. Yansıtıcının uzunluğu uç noktalar arasında inç

(veya mm) olarak ölçülen mesafedir. Uzunluk t ile bölünüp 100 ile

çarpılmalı, böylece kalınlık yüzdesi olarak (%t) belirlenmelidir.

Şekil D-10 daki tabloda verilen bilgiler %50 DAC seviyesine

ulaşılarak elde edilen noktalardan hazırlanmıştır. Bu verilerin

kaydı, sadece 3,3 inç (84 mm) olan uzunluğu ve %10t olan

derinliği bulmak için gerekmiştir. Veri tablosundaki birinci,

üçüncü ve altıncı satırlar, bu örnekte cidar kesitini ve

belirtinin uzunluğunu tanımlamak için gerekmiştir.
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Şekil D-10: Yansıtıcının okunması
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Şekil D-10 için veri çizelgesi

(a)

Maximum
% DAC

120

80

50

90

70

50

(b)

Mesafe
Konumu

4.0

4.0

4.0

4.1

4.1

4.2

(c)

i' rob
Konumu
(inç)

4.6

4.6

4.6

4.7

4.7

4.6

(d)

Yer

23

22.1

21.7

23.9

24.8

25

(e) (f)

£50 DAC

genliğin

Minimum

Mesafe
Konumu

3.6

3.8

3.7

3.9

Konumu

4.2

4.3

. . .

4.3

4.4

. . .

(g) (h)

veya maksimum

yarısı

Maximum

1.1e saf e
Konumu

4.4

4.3

. . .

4.3

4.3

. . .

Konumu

5.2

4.8

. . .

5.2

5.2

. . .

(i)

Derin-
lik

10

5

0

7.5

5

0

(j)

Yüzeyden
olan

lie safe

45

47.5

50

46

46

50

liesaplama

veya

Diğer bilgiler

4.4-3.6
8.0

4.2-3.8
8.0

. . .

4.3-3.7
8.0

4.3-3.9
8.0

. . .

Derinlik: t
1
 nin #>1(

Uzunluk: 3.3 inç
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