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I, INTRODUCERE

In vederea introducerii energeticii nucleare în ţara
noastră, eforturile din ©tapa actuala sînt canalizate prioritar -
către realizarea elementelor combustibile nucleare, a căror ca-
litate este controlată prin diverse metode de control nedistruc-
tiv înainte de a fi introduse în reactor.

Lucrarea de faţă răspunde acestei probleme prin prezenta-
rea unor tehnici de control nedistructiv cu ultrasunete şi a u-
nor instalaţii şi dispozitive proiectate şi realizate de autor,
atît în scopul efectuării unui control de calitate rapid şi efi-
cace, cît şi în «copul evitării importului, prin autodotare. Ast-
fel, în capitolul II sînt descrise aplicarea undelor Lamb la
controlul tuburilor cu pereţi subţiri,folosite ca teci da ele-
mente combustibile, împreună cu programul de calcul rulat pe un
calculator IBM necesar rezolvării ecuaţiilor acestui tip de unde;
metodele de uzinare a defectelor artificiale necesare realizării
tuburilor etalon; dispozitivul electronic de selectare în clase
de calitate a tuburilor pentru teci de elemente combustibila nu-
cleare» cu aplicaţii şi în alt» domenii ale controlului de cali-
tate; instalaţia pentru studierea şi înregistrarea formei cîmpu-
lui traductorilor ultrasonoriţ instalaţia semiautomată de control
a cordonului de sudură dintre dopul şi teaca elementului combusti-
bil.

In capitolul III este descrisă aplicarea ultrasunetelor în
tehnologia de prelucrare a uraniului, prin prezentarea metodelor
şi dispozitivelor realizate de autor în vederea determinării şi
înregistrării automate a limitei de separare a două lichide ne-
miscibile precum şi a vitezei de sedimentare a unui solid aflat în
suspensie într-un lichid, metode şi dispozitive apte de a fi apli-
cate şi în alte ramuri ale industriei chimice.

Concluziile lucrării rezumă rezultatele şi realizările ob-
ţinute prin aplicarea controlului nedistructiv cu ultrasunete la
fabricarea elementelor combustibile nucleare*
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1.1. Stadiul actual al controlului nedistractiv cu ul-

trasunete în domanial fabric&rli elementelor com-
bustibile nucleare

tn componenţa unai reactor nuclear intră an număr impre-
sionant de tuburi de forţă §i tuburi pentru teci de elemente coa-
bustibile. Cele mai multe tuburi se găsesc în regiuni critice,cu
una sau ambele feţe ale pereţilor supuse unei atmosfere puternic
corosivă, cu gradient! mari de temperatură şi fluxuri puternice
de neutroni.

Datorită consecinţelor dezastruoase în cazul unui accident
provocat de existenţa unor defecte din teaca elementului combus-
tibil, uneori de dimensiuni foarte mici, tuburile folosite ca teci
aînt controlate în proporţie de 100% prin metoda de control ne-
distructiv cu ultrasunete, pe instalaţii semiautomate sau automa-
te, a căror cadenţă de lucru ating 10 m liniari tub controlat pe
minut /9/, /12/.

Perfecţionarea generatorilor §i traductorilor ultrasonori
a permis ca defecte foarte mici, de ordinul a 20-30 um adîncime,
să fie puse în evidenţă eu certitudine, iar valorile dimensiona-
le ale grosimii şi diametrului exterior şi interior să fie măsu-
rate cu o precizie de -

Deşi nu toate dificultăţile au fost înlăturate la contro-
lul cordoanelor de sudură dintre dopul si teaca elementului com-
bustibil, a-a reuşit cu diverse tehnici de control aplicate atît
în funcţie de geometria dopului cît şi a poziţiei şi dimensiuni-
lor cordonului, să fie puse în evidenţă defecte de tipuU neade-»
rări» goluri, incluziuni» cu diametre de 0,2 mm, dimensiuni ajun-
se la limita inferioară şi în cazul controlului efectuat cu raze
X. /32/./3V.

Combustibilul nuclear aflat sub formă de pastile de bioxid
de uraniu este controlat statistic, prin tehnica imersiei sau prin
contact, pentru detectarea defectelor apărute în timpul presării
sau sinterizării cu diametre mai mari de 2 mm, în vederea caracte-
rizării loturilor elaborate din pulberi cu proprietăţi diferite.
/37/,/4O/,/4V.

Automatizarea controlului nedistructiv cu ultrasunete a
permis introducerea sa în fluxul tehnologic în diferite stadii ale
fabricaţiei elementelor combustibile nucleare, impunînd modifica-
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rea tehnologiei în cazul în care produsei» nu aînt conforme cu
specificaţiile de control.

II. STUDIUL TEHNICII PRIN IMERSIE APLICATA LA
CONTROLUL NEDISTRUCTIV CU ULTRASUNETE

Controlul nediatructiv cu ultrasunete utilizează din ce în
ce mai mult tehnica prin imersie, mai alea în controlul d« serie,
înlocuind practic tehnica prin contact*datorită următoarelor avan-
taje:

- înlătură variaţiile de cuplaj dintre traductorul ultra-
sonor şi materialul controlat;

- evită ussura suprafeţei da emisie a traduc torului ;
- permite efectuarea unui control autonat pe o instalaţie

cu o cadenţă de lucru ridicată;

- permite folosirea tradoctorilor focalizaţi;
- ae poate alege orice unghi de incidenţă a fasciculului

ultrasonor» astfel încît energia ultrasonoră emisă în mediul de
cuplare aub forma unei unde longitudinale să se propage în mate-
rial sub forma unei unde longitudinale, transversale, de supra-
faţă sau Lamb.

2*1. Condiţiile experimentale necesare detectării

defectelor din tuburi pentru teci de elemente

combustibile nucleare

2.1.1. Propagarea undelor în tuburi cu dia-

metre mici si pereţi subţiri

In majoritatea cazurilor, în controlul nedistructiv al tu-
burilor pentru teci de elemente combustibile, unghiul de inciden-
ţă a fascicolului ultraaonor se alege între primul şi al doilea
unghi critic, astfel ca undele propagate să fie unde transversale
/45/, (fig.3). In peretele tubului undele se reflectă succesiv în-
tre suprafaţa exterioară şi interioară (fig.9 şi 10 din lucrare)
cu o energie din ce în ce mai mică pînă la atenuarea lor completă.
Existenţa unui defect în peretele tubului va crea o reflexie a un-
delor în sens contrar, către traductorul care funcţionează atît ca
emiţător cît şi ca receptor, obţinîndu-ae pe ecranul generatorului
un semnal de amplitudine proporţională cu mărimea proiecţiei supra-
feţei defectului normală la direcţia fascicolului.
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2.2. Confecţionarea tuburilor cn defecte

artificiale etalon

Alegerea parametrilor de control in vederea detectării de-
fectelor periculoase din pereţii tuburilor folosite ca teci de e-
lemente combustibile, precum si verificarea in timp a reproducti-
bilităţii rezultatelor, se face cu ajutorul r.*or tuburi cu defec-
te artificiale numite tuburi etalon. Cole mai ujuale forme de de-
fecte artificiale etalon sint in formă de fantă, cu secţiunea In
V sau U, unele orientate in lungul unei generatoare, numite defec-
te, longitudinale, altele perpendicular pe eaf numite transversale.

2.2.1. Metode de obţinere a defectelor artificiale

Defectele artificiale pot fi obţinute fie prin presare şi
aşehiere, cu ajutorul unor dispositive de prindere a tubului şi
sculei adaptate unor maşini unelte, fie prin electroeroziune pe
o maşină aptă a prelucra dimensiuni de ordinul micronilor.

filetoda cu ajutorul căreia s-au putut obţine defecte arti-
ficiale care să nu creeze în zona învecinată deformări, mierofi-
auri sau schimbări de structură, §i a căror dimensiuni şi forme
să fie identice cu cele impuse de specificaţii, a foat metoda de
uzinare prin electroeroziune» In urma testelor efectuate cu aju-
torul probelor martor, uzinate pe o maşină tip "Gharmillea D 20"
echipată cu un generator tip "Microfin* pentru obţinerea defecte-
lor în formă de fantă, V sau U, cu lungimea de 0,8 mm, lăţimea
de 0,2 mm şi adîncimea de 0,04 mm, s-au găsit următorii parame-
trii optimi de lucru: tensiunea electrică - 150 V, polaritatea
electrodului - (sculă) - negativă, natura electrozilor - cupru,
lichidul dielectric - Ghevrom BUH Fluid 71.

2.2.2. Verificarea pe cale metalografică a formelor
ai dimensiunilor defectelor artificiale

Verificarea formelor şi dimensiunilor defectelor a fost e-
fectuată pe cale distructivă cu ajutorul probelor metalografice
studiate pe un microscop metalografic cu precizie de -0,001 ram la
o mărire de 640 X /61/.

In urma efectuării probelor metalografice a-a ajuna la con-
cluzia că metoda de obţinerea defectelor prin presare, cu adîncime
mai mare de 10-15 Mm, nu este recomandabilă datorită deformării
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tuburilor de la forma circulară, apariţiei bavurilor, schimbări-
lor de structură internă în zona vecină defectelor, etc., incon-
veniente care în general se menţin şi la defectele cu adînsimi
mai mari de 20-25/>m, obţinute prin aşehiere /57/.

Aceste inconveniente an fost înlăturate prin folosirea me-
todei de uzinare prin eleetroeroziune. Probele metalografice au a-
ratat că uzinarea prin electroeroziune nu modifică structura me-
talografică, abaterea de la forma cerută este mică, iar adîncimea
defectelor se încadrează în variaţii normale de -2;jm. Be aseme-
nea, probele metalografice nu au pus în evidenţă microfisuri în
zona învecinată defectelor, nici chiar în cazul defectelor stră-
punse. Ca inconveniente, trebuie menţionate pe de o parte timpul
de obţinere a unui defect prin electroeroziune de aproximativ 10
ori mai mare faţă de cel necesar obţinerii lui prin aşehiere, iar
pe de altă parte necesitatea ca pentru fiecare defect să fie con-
fecţionat un electrod-sculă.

2.2*3* Rezultatele experimentale obţinute la propagarea
ultrasunetelor în tuburi cu de.facte artificiale
etalon

Testarea tuburilor cu defecte artificiale etalon longitudi-
nale şi transversale, interne şi externe, uzinate prin electroero-
ziune, cu aceleaşi dimensiuni şi formă ea şi cele ale tubului eta-
lon al firmei producătoare de tuburi din zircaloy-4 (defecte cu
lungimea de 0,76 mm şi adîneimea de 0,040 mm) au prezentat semnale
ultrasonore de aceeaşi amplitudine ea şi a defectelor artificiale
ale tubului etalon importat, atît în condiţii statice cît şi în
condiţii dinamice (fig.35 din lucrare).

Sensibilitatea metodei, respectiv a controlului, de a de-
tecta şi defecte cu dimensiuni mult mai mici decît defectul minim
periculos de pe tubul etalon impus de proiectantul elementului com-
bustibil nuclear, a fost pusă în evidenţă prin trecerea pe insta-
laţia reglată la parametrii specificaţi în normele de control, a
unor eşantioane de tuburi eu defecte artificiale de mărimi şi orie-
ţări diferite.

Atît testele statice cît şi cele dinamice au indicat o mă-
rime de defect, care nu poate fi pusă în evidenţă în condiţii op-
time de lucru sub nici o formă, numit defect limită negativ, şi o
mărime de defect care dă o indicaţie sigură ori de cîte ori este
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trecut prin instalaţie, numit defect limită pozitiv.

Pentru undele transversale, generate de fascicolul ultra-

sonor aflat sub incidenţa de 33°, s-au obţinut semnale ultraso-

nore cu amplitudini apropiate de la defectele interne şi externe,

atît în condiţii statice cît şi în condiţii dinamice.

La controlul tuburilor de zircaloy-4 importate, deşi con-

trolate de fabricant, s-au găsit cîteva tuburi care au prezentat

un număr relativ mare de semnale repartizate pe întreaga lungime

a. înregistrării, care este echivalentă cu lungimea tubului, de

înălţime sub 5056 din înălţimea semnalelor date de defectele eta-

lon. Deşi înălţimea acestor semnale este sub nivelul de rebutare,

numărul lor mare a impus trecerea unor astfel de tuburi în cate-

goria rebut.

Testele distructive efectuate cu ajutorul metalografiei pe

tuburile cu număr mare de semnale au confirmat ipoteza că semna-

lele provin de la defecte de suprafaţă cu dimensiuni sub 20fJm

/65/« Astfel, s-au găsit defecte de tip amprentă, unele cu bavuri

pe margini provocate în timpul manipulărilor de obiecte cu muchii

ascuţite (fig.41;43 din lucrare), altele provocate de mici parti-

cole dure provenite de la deterioarea unei scule în timpul proce-

sului tehnologic, îndepărtate de pe suprafaţa tubului de operaţia

finală de finisare (fig.39;42 din lucrare). De asemenea, au mai

fost puse în evidenţă incluziuni superficiale de natură metalică,

imprimate sau sudate de peretele tubului (fig.40,44,45,46 din lu-

crare).

Faptul că la controlul tuburilor pentru teci nu s-au detec-

tat defecte periculoase se explică prin aceea că fabricantul de

tuburi a efectuat un control de calitate respectînd cerinţele im-

puse de beneficiar.

2.3» Aplicarea undelor Lamb la controlul nedistructiv

al plăcilor şi tuburilor cu pereţi subţiri

In materialele cu grosimea de acelaşi ordin de mărime ca şi

lungimea de undă a vibraţiei ultrasonore, deci cazul plăcilor sau

tuburilor cu pereţi subţiri, poete să ia naştere un mod aparte de

unde ultrasonore numit unde de placă sau unde Lamb. Dacă viteza de

fază Viat definită ca raportul dintre viteza undelor ultrasonore din

mediul de cuplare şi sinusul unghiului de incidenţă al fascicolu-

lui ultrasonor, este egală cu viteza de propagare a unui mod de un-
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dă Lamb, atunci aceat mod de undă, care poate fi simetric sau a~
simetrie, se propagă în material printr-un proces de rezonanţă,a-
tenuat mai mult sau mai puţin funcţie de modul de undă» pînă în-
tîlneşte capătul plăcii sau o discontinuitate /68/,/69/,/70/.

2.3.1. Ecuaţiile undelor Lamb, simetrice ai asimetri-
ce ei metoda de rezolvare cu a .iu tor ui unui pro-
gram de calcul rulat pe un calculator IBM

Calcularea eforturilor furnizate de teoria elasticităţii
exprimate cu ajutorul funcţiilor potenţiale \p §i y scrise sub for
m a : , IKX i

\D =A scnoze
= bsshsze ^

permite obţinerea ecuaţiilor undelor Lamb simetrice şi asimetrice

/48/»/69/;

th(ct\/cCa-4 ) _

Rezolvarea acestor ecuaţii a fost efectuată cu ajutorul ţi-
nui program de calcul rulat la un calcula*;/? IBM 370/135, /77/,/78/,
căruia i s-a introdus ca mărimi de intrare viteza longitudinală §i
transversală a ultrasunetelor în material, mulţimea valorilor pro-
dusului dintre numărul de undă §i grosime, precum §i numărul de
moduri de undă, simetrice şi asimetrice, solicitat. Soluţiile ecua-
ţiilor (14) permit ridicarea curbelor ce exprimă relaţia dintre ci-
teze de fază şi produsul I^d, respectiv de produsul dintre frecven-
ţa ultrasunetelor şi grosimea materialului (fig.51) precum şi a
vitezelor de grup (fig.52) calculate eu ajutorul relaţiei:

V a V

La baza metodei de rezolvare a ecuaţiilor hiperbolice (14)
a stat metoda înjumătăţirii intervalului de existenţă a soluţiilor
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/'79/i/80/,/31/, căutate de program după algoritmul prezentat în

organigrama de principiu din fig.50 din lucrare.

2.3.2. Teste efectuate pe plăci gi tuburi cu pereţi

subţiri

Testele efectuate cu ajutorul tuburilor cu defecte arti-

ficiale eu pus în evidenţă că la propagarea unui mod de undă

Lamb semnalele provenite de la defecte sînt în general mult mai

mari în comparaţie cu cele obţinute în cazul undelor transversa-

le.

Dificultatea aplicării undelor Lamb în controlul nedis-

tructiv constă în alegerea acelui mod de undă care să nu fie in-

fluunţat de variaţiile unghiului de incidenţă a fascicolului ul-

trasonor, variaţii datorate jocului tubului în instalaţia de an-

trenare. Existenţa curbelor teoretice ale vitezei de fază pentru

materialul testat permite alegerea acelui mod de undă care pen-

tru produsul fd să se propage în placă §i în cazul în care unghiul

de incidenţă are o variaţie pronunţată. Pentru tuburile din air-

caloy modul de undă S^ propagat la unghiul de incidenţă de 40°,

la frecvenţa de 6 MHz, prezintă semnale cu amplitudinea cea mai

mare chiar în situaţia unei variaţii de -1° a unghiului de inci-

denţă, în comparaţie cu semnalele recepţionate în cazul propagă-

rii undelor transversale la unghiul de 33° sau a modurilor S şi

A o generate la unghiurile 22° şi 28°. (fig.57).

Deşi frecvenţele ultrasonore mai mari de 10 Mtiz permit ge-

nerarea unui mare număr de moduri de undă Lamb într-un tub sau

placă de grosime dată, este de preferat să se aleagă frecvent*

mult mai joase pentru ca astfel să fie evitată diminuarea ampli-

tudinii semnalelor datorate atenuării ultrasunetelor în material

(fig.58).

2.4. Dispositiv de selectare în clase de calitate
folosit în controlul nedisţaructiv cu ultrasunete

Orice semnal ultrasonor provenit de la un defect natural

detectat în tuburile supuse controlului, de amplitudine egală sau

mai mare decît amplitudinea fixată cu ajutorul defectelor etalon,

plasează tuburile în categoria rebut. In cazul în care amplitudi-

nea lor este mai mică decît cea fixată, tuburile sînt acceptate,

indiferent de numărul semnalelor înregistrate, respectiv al de-
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fectelor naturale detectate.

0 astfel de clasificare riscă să plaseze în categoria ac-

ceptate j tuburi cu un număr mare de defecte, mai mici decît de-

fectul minim periculos, a căror nocivitate însumată aă depăşeas-

că cu mult nocivitatea unui singur defect de mărime egală cu de-

fectul minim periculos.

Dispozitivul electronic de selectare prezentat în lucrare

/84/ înlătură acest dezavantaj prin faptul că permite ca tuburi-

le care prezintă un anumit număr de semnalele amplitudine cu-

prinsă între două limite inferioare amplitudinii dată de defec-

tul etalon, să fie trecut în categoria rebut„

2c4o.i„ Principiul de funcţionare

Deoarece singurul criteriu de apreciere a mărimii, res-

pectiv s nocivităţii unui defect natural detectat într-un control

de serie îl reprezintă amplitudinea semnalului ultrasonor reflec-

tat s clasificarea în clase de calitate se fac© în funcţie de va-

loarea acestei amplitudinii

De ezemplUj, un dispozitiv cu trei clase de calitate va re-

cepţiona în prima clasăs denumită clasa 0 s toate semnalele de am-

plitudine mai mar© eau cel puţiii egală cu amplitudinea defectului

minim periculos.ÎJS această situaţi© este suficient doar un singus»

semnal recepţionat pentru ea tubul eS fi© trecut în categoria re-

but o în a doua clasă de calitate vor fi recepţionate toate semna-

lele de amplitudine cuprinsă între 10G& §i 80$ din amplitudinea

defectului minim periculos, §i în cas că numărul lor este egal sar

depăşeşte cifra 4 tubul aste trecut în categorie rebut„ Dssa numă-

rul de semnale de amplitudine cuprinsă între 8G$ §i 50%„ recepţio-

nate numai de canalul corespunsător clasei a treie de calîtat©fva

fi cel puţin egal cu iof tubul va fi rebutat; în caz contrars tu-

bul va trece în categoria acceptate.

2c4.2. Descrierea dispozitivului cu trei canale de

clasificare a defectelor detectate în funcţie

de mărimea^si numărul lor

Dispozitivul este format dintr-un generator de tensiune li-

niar variabilă, un adaptor de impedanţă şi un modul de comandă»

Adaptorul de impedanţă transferă de la monitorul generato-

rului de ultrasunete toate semnalele ce indică prezenţa unor de-

fecte la partea logică a modulului de comandă, care după ce le
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selectează pe clase în funcţie de amplitudine şi număr, acţionea-
ză un dispozitiv mecanic care plasează tubul într-una din cele do-
uă categorii, acceptate sau rebut.

Partea logică este constituită dintr-un număr de canale,
mai mare sau cel puţin egal cu numărul de clase de calitate, fie-
care avînd în componenţa sa un comparator tip fereastră cu un
prag inferior §i unul superior, porţi logice acţionate numai de
semnalele a căror amplitudine este cuprinsă între cele două pra-
guri, şi un numărător de semnale.

Dispozitivul realizat dispune de trei canele, primul cu o

singură poartă logică, al doilea cu două porţi logice şi ultimul

cu patru porţi logice.

2.4.5. Rezultate experimentale

Testarea dispozitivului electronic s-a făcut cu ajutorul

unor tuburi de zirealoy-4 cu defecte artificiale în formă de fan-

tă O, cu lungimea de 0,8 mic, lăţimea de 0,2 mm şi adîncimi cu-

prinae între OyO42 mm §i 0,035 mm. Defectul cu adîncimea de

0,042 mm a fost considerat defectul minim periculos (reprezen-

tînd 10% din grosimea peretelui tubului, valoare impusă de speci-

ficaţiile tehnologiei de fabricaţie a elementelor combustibile

nucleare) şi deci ca făcînd parte din clasa de calitate zero ca-

re este echivalentă cu categoria rebut. Semnalul ultrasonor pro-

venit de la acest defect a fost reglat.la Jumătatea înălţimii e-

cranului generatorului de ultrasunete §i notat cu h • Defectele

cu adîncimea de 0,039 mm au fost considerate ca aparţinînd cla-

sei de calitate 1, iar cele cu adîncimea de 0,035 mm clasei de

calitate 2.

• Testările la care a fost supus dispozitivul, ale căror re-

zultate sînt prezentate în lucrare în tabela 4, au confirmat buna

sa funcţionare, prin faptul că tuburile cu defecte artificiale

considerate ca făcînd parte din categoria rebut au fost plasate

la fiecare trecere pe instalaţia de control in categoria rebut,

iar celelalte în categoria acceptate.

2.5. Instalaţie pentru controlul nedistructiv al cordonu-

lui de sudură dintf dopul gi teaca elementelor com-

bustibile
2.5«1«Descrierea instalaţiei si principiul de funcţionare

Elementul combustibil este constituit dintr-o teacă,închisS
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la capete prin două dopuri sudate, în interiorul căreia se află

combustibilul nuclear. De calitatea cordoanelor de sudură, care

au rolul de a asigura etanşeitatea produselor de fisiune obţi-

nute în timpul arderii în reactor, depinde în mare măsură rezis-

tenţa elementului combustibil la solicitările la care este supus

în reactor.

Instalaţia concepută şi realizată în scopul controlului

nedistructiv cu ultrasunete a cordonului de sudură este constitu-

ită dintr-o cuvă de imersie locală în interiorul căreia este in-

trodus elementul combustibil, cu unul dintre cele două dopuri in-

trodus îrtr-o bucşă de material plastic fixată prin intermediul

unui rulment de peretele cuvei /87A Pereţii laterali ai cuvei au

orificii de prindere a port-traductorilor, ce pot fi deplasaţi îm-

preună cu cuva pe o distanţă fixată în prealabil cu ajutorul a

două limitatoare electrice.

Tubul prins într-o pensetă este pus în mişcare de rotaţie

într-un sens sau altul, cu ajutorul unui motor cu turaţie varia-

bilă.

Cu ajutorul acestei instalaţii semiautomate pot fi contro-

late cordoanele de sudură ale elementelor combustibile cu diam»-

tre cuprinse între 5 şi 20 mm, cu un traductor emiţător-r«eeptor,

sau cu doi traductori, unul emiţător celălalt receptor, focalizaţi

sau plani.

Principial, tehnica de control folosită este identică cu

cea utilizată la controlul calităţii tuburilor pentru teci, şi a-

nume tehnica în impuls cu unde transversale. Traductorul ultraso-

nor, fixat la o incidenţă convenabilă propagării undelor transver-

sale în teaca elementului combustibil, se deplasează longitudinal

cu o viteză constantă către cordonul de sudură,paralel cu axa ele-

mentului combustibil, care are numai o mişcare de rotaţie.

Cele două mişcări creează posibilitatea unei explorări eli-

coidale a cordonului de sudură cu un pas ales între 0,5 §i 0,05mm.

Amplitudinea ultrasonoră, pasul de exploarare, precum §i viteza

de derulare a hîrtiei înregistratorului sînt determinate cu aju-

torul unui tub cu cordon de sudură fără defecte naturale, obţinut

în aceleaşi condiţii ca şi cele ale elementelor combustibile,

pe suprafaţa căruia a fost uzinat un defect artificial cu o adîn-

cime de 0,08nun.
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2.5.2. Rezultate experimentale

Prin utilizarea traductorilor focalizaţi în punct, cu frec-

venţa de 10 IHz, fixaţi la o incidenţă d« 34° faţă de normala su-

prafeţei tubului, 8-a reuşit să se detecteze defecte de acelaşi

tip şi ordin de mărime, cum ar fi goluri de 0,2 mm în diametru,

neaderSri şi nepătrunderi ale cordonului de sudură mai mari de

0,1 mm, ca şi cele detectate de specialiştii Centrului de studii

nucleare de la Saelay (Franţa), care au publicat rezultatele cer-

cetărilor din acest domeniu /86/.

In lucrare sînt prezentate atît înregistrările semnalelor

provenite de la diverse defecte detectate în cordonul de sudură,

sau în zona influenţată termic cît şi metalografiile obţinute pe

cale distructivă care au confirmat existenţa acestor defecte.

De asemenea, se specifică că unele elemente combustibile

nu au putut fi controlate decît după înlăturarea asperităţilor

pronunţate ale suprafeţei cordonului de sudură prin polizare cu

hîrtie abrazivă de granulaţi© fină (400), fapt ce reprezintă un

mare dezavantaj al controlului cu ultrasunete, deoarece prelucra-

rea suprafeţei cordonului de sudură ridică preţul de cost al ele-

mentului combustibil.

Cu toate că metoda de control este operaţională din punct

de vedere al posibilităţilor de detectare a defectelor cu ajuto-

rul unei instalaţii semiautomate §i al interpretării înregistră-

rilor, nu a devenit încă competitivă faţă de metoda cu raze X,da-

torită cadenţei de control de numai 10-12 elemente combustibile

pe oră, faţă de 40-45 de elemente combustibile pe oră controlate

cu raze X.

2.6. Instalaţie pentru studierea cîmpului

traductorilor ultrasonori

Cu toate progresele metodei de control nedistructiv cu ul-

trasunete, există adeseori incertitudini cu privire la calitatea

unei piese controlate şi riscul de a înlătura o piesă bună sau de

a accepta o piesă cu defecte este încă mare. Cauza acestei incer-

titudini provine de la faptul că unii traductori utilizaţi prezin-

tă distorsiuni ale cîmpului ultrasonor şi că circa 80% dintre tra-

ductorii de frecvenţă mai mare de 6,5 MHz sînt în afara limitelor

de acceptare pentru folosirea lor. /9V,/92/,/96/.
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Deoarece calitatea este o cerinţa1 esenţială, mai ales în

domeniul nucleari ae impune ca traductorii să fie testaţi înainte

de a fi folosiţi şi aleşi numai aceia ce corespund din punct de

vedere calitativ. Pentru acest motiv a fost concepută şi realiza-

tă o;instalaţie de studiere a eîmpului ultrasonor prin tehnica

reflexiei cu ajutorul unui reflector sferic numită "tehnica bi-

lei" /97/.

2.6.1. Descrierea constructivă gi principiul

de funcţionare

Instalaţia constă dintr-o cuvă de imersie de dimensiuni

900x300x230 mm, deasupra căreia se poate deplasa pe două axe de

rulare un dispozitiv cu cărucior, care are rolul de a susţine

port-reflectorul, §i un suport de prindere al port-traductorului

ultrasonor ce urmează a fi testat, fixat la unul din capetele cu-

vei» Deplasările căruciorului sînt efectuate de un motoraş cu

tracţiune variabilă, continuă sau pas cu pas, acţionat de o co-

mandă electronică.

Cu ajutorul unor potenţiometre liniare se poate acţiona pe-

niţa unui înregistrator XI funcţie de poziţia căruciorului care

susţine capul de prindere al reflectorului sferic, cu diametrul

cuprins între 0,5 şi 3 mm, ce baleiază după direcţiile dorite în

cîmpul ultrasonor într-un plan paralel cu suprafaţa traductorului

testat.

Tehnica de măsurare a intensităţii eîmpului ultrasonor în

diverse puncte constă în baleierea reflectorului sferic într-un

plan paralel cu suprafaţa emiţătoare a traductorului la o anumi-

tă distanţă de aceata. Peniţa inscriptoare a înregistratorului XY,

prin intermediul potenţiometrelor de poziţionare, descrie în abs-

cisă drumul parcurs de reflector, iar în ordonată amplitudinea

semnalelor ultrasonore reflectate §i recepţionate de traductor.

Determinarea punctelor experimentale de maxim şi minim ale

intensităţii eîmpului ultrasonor al traductorilor plani, ce se

găsesc în zona eîmpului apropiat (zona Fresnel) cît şi a distan-

ţei focale ale traductorilor focalizaţi'în punct sau linie, se ob-

ţin prin efectuarea măsurătorilor de o parte şi de alta a puncte-

lor teoretice calculate cu ajutorul relaţiilor:
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2.6.2. Teste efectuate aeapra traductorilor ultra-

sonori

In lucrar© aînt prezentate curbele înregistrate în diver-

se puncte ale eîmpului ultroeonor generat de traductori de imer-

sie plani §i focalizaţi de frecvenţe diferite (fig.8O-R5).

în fig.81 aînt reproduse liniile de nivel în lungul axei

unui traductor de 5 MHz cu diametrul de 10 mm a căror distorsiuni

îl fac inapt folosirii lui în controlai nedistructiv. în fig.82a

sînt trasate curbele izobare într-un plan paralel cu suprafaţa

de emisie a unui traductor ce 4 MHz la distanţa de 20 tem, inapt

pentru control, ier în fig.8*b curbele iaobare a unui traductor

de acelaşi tip cu cîmp unifonn. Pentru a aublinia mai mult neuni-

formi ta tea sau uniformitatea clipului celor doi traductori s-au

trasat §i liniile de nivel în lungul axei geometrice a traducto-

rului (fig.83 a şi b).

De asemenea» se prezintă şi cazul unui traductor focalizat

în punct cu cîmp ultrasonor distorsionat în zona din jurul foca-

rului-.

III. STUDIUL APLICXBII ULTRASUNETELOR IN TEHNOLOGIA

DE PRELUCRARE A URANIULUI

3.1» Instalaţie si metodă pentru determinarea limi-

tei de separare a două lichide neroiscibile

în procesul de purificare a uraniului de puritate nuclea-

ră prin extracţie cu solvenţi, este importantă stabilirea §i în-

registrarea poziţiei interfeţei dintre cele două lichide nemisci-
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bile ce intervin în acest proces tehnologic, pentru ca în funcţie

de această poziţie să fie reglaţi parametrii operaţionali ai echi-

pamentului în vederea obţinerii unui randament maxim. Oscilaţiile

mari ale poziţiei interfeţei provoacă curgeri anormale de faze

care duc la o durată mai mare de extracţie a uraniului şi impli-

cit la creşterea preţului de cost.

Metodele şi aparatura necesară determinării poziţiei inter-

feţei dintre două faze nemiscibile sînt relativ puţin descrise în

literatura de specialitate. Din cel© de&crise, majoritatea au o

precizie relativ mică, iar altele foarte scumpe, cum sînt cele c<a

folosesc principiul radarului cu microunde /107/»

Modificarea principiului de funcţionare a porţii electro-

nice generată de monitorul generatorului de ultrasunete prin ree-

lizarea unui dispozitiv electronic de comandă, cu bloc declanşa-

tor şi bază de timp, care să acţioneze poarta electronică, redu-

să la o lăţime de 1 mm, pe tot ecranului generatorului de ultra-

sunete, astfel încît să poată înregistra semnalele uitrasonora

în funcţie de poziţia lor, a permis punerea la punct a unei insta-

laţii şi metode de determinare a poziţiei interfeţei a două, sau

mai multe faze nemiscibil© /108/„

3»1.1. Descrierea instalaţiei

Instalaţia este formată dintr-o celulă în care se găseac

cele două faze nemiscibile, un traductor ultrasonor de imersi* cu

ajutorul căruia se emit §i se recepţionează undele ultrasonore re-

flectate de la interfaţă, un generator de ultrasunete şi un înre-

gistrator XY.

Traductorul ultrasonor, cu suprafaţa de emisia-recepţie in-

trodusă în faza uşoară, este cuplat la generatorul de ultrasunete

al cărui monitor, care generează poarta electronică pe oscilosco-

pul generatorului de ultrasunete, are o ieşire legată la înregis-

tratorul XY, iar alta la dispozitivul electronic care acţionează

simultan poarta electronică §i peniţa înregiatratorului.

%1»2, Principiul de funcţionare

In momentul umplerii celulei cu cele două faze nemiscibile,

se declanşează funcţionarea instalaţiei prin închiderea unui cir-

cuit din blocul de comandă, care va deplasa cu viteza uniformă

poarta electronică pe toată lungimea ecranului osciloscopului,
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echivalentă cu distanţa de la traductor la poarta inferioară e

cuvei, într-un timp t, după care revine în poziţia iniţială în-

tr-un timp A t j , egal cu inerţia înregistratorului XY. La momen-

tul tpi după un interval de timp Atp» poarta electronică se va

deplasa din nou pe tot ecranul cu aceeaşi viteză ca şi la prima

deplasare, după care revine în poziţia iniţială în acelaşi in-

terval de timp At-,.

Timpul t^,precum şi intervalul de timp Atp>pot fi men-

ţinuţi constanţi pe tot parcursul procesului tehnologic, însă

dacă anumite considerente tehnologice cer ca la un moment dat

una din aceste valori să fie modificată, operatorul poate inter-

veni, fără ca procesul tehnologic să fie oprii.

Trecerea porţii electronice peste impulsurile reflectate

de la baza inferioară a incintei §i de la interfaţă, precum şi

peste impulsul iniţial al traductorului, acţionează peniţa înre-

gistratorului care va înregistra trei aemnale la distanţa echi-

valente cu distanţele dintre cele trei impulsuri ultrasonore.Cum

distanţa traductor - baza inferioară a celulei rămîne constantă,

semnalele înregistrate se găsesc la aceeaşi distanţă faţă de ori-

gine pe toată perioada procesului tehnologic. Deplasarea inter-

feţei, mai aproape sau mai departe de traductor, este observată

pe înregiatrator printr-o apropiere sau depărtare a semnalului

său faţă de semnalul dat de impulsul iniţial al traductorului

(fig.88-97 din lucrare),

%1.3» Testarea instalaţiei în fluxul tehnologic

de extracţie a uraniului

Pentru testere s-a folosit un generator de ultrasunete tio

USIP 10 W cu monitor tip UMZ 12, cu un traductor ultrasonor de

imersie tip MB 4T sau MB 6T, un înregistrator XY şi un contactor

amestecător-decantor cu stadii discrete tip POLLUY-C cu capacita-

te maximă de 20 l/h.

S-au efectuat teste atît în condiţii statice cît şi dina-

mice, cu sau fără extracţie de uraniu, variind parametrii proce-

sului tehnologic - debitul fazelor, raportul fază uşoară / fază

grea, viteza de agitare etc. - astfel îneît sfi se verifice apti-

tudinea dispozitivului de a detecta şi înregistra cele mai bruşte

oau lente variaţii ale poziţiei interfeţei dintre fazele nemisci-

bile.
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Posibilitatea de a deplasa poarta electronică cu o viteză

constantă între 0,5 am/s pînă la 200 mm/o, a permis ca schimbări-

le poziţiei interfeţei din procesele tehnologice aflate în cele

mai critice situaţii să poată fi urmărite şi înregistrate cu o

precizie foarte bună (0,2 mm).

în lucrare sînt prezentate în fig.84,94-100 unele înregis-

trări ale celor mai semnificative procese tehnologice de extrac-

ţie a uraniului.

Modificarea foraei semnalelor ultrasonore reflectate de la

limita de separare în momentul apariţiei precipitatelor reprezin-

tă, un avantaj în plus al metodei, deoarece permite operatorului

să ia măsurile corespunzătoare pentru ca procesul tehnologic să

decurgă în condiţii normale.

Metoda este foarte utilă întrucît echipamentul poate lucra

la doze mari de radiaţii ionizante, unde intervenţia directă a o-

peratorului de a urmări vizual şi în mod continuu poziţia inter-

feţei nu este posibilă.

5«2. Determinarea gi înregistrarea vitezei de sedimen-

tare a unui solid aflat în suspensie într-un lichid

în procesul de fabricaţie a uraniului fritabil din uranat

de amoniu, obţinut prin precipitare din soluţii de nitrat de ura-

niu gi amoniac, este importantă menţinerea vitezelor de sedimenta-

re între limite bine stabilite. în caz contrar operaţiile de fil-

trare, calcinare, etc. due la obţinerea unui bioxid de uraniu cu

proprietăţi neuniforme şi deci la dificultăţi tehnologice la pre-

sarea şi sinterizarea lui.

Studierea propagării undelor ultrasonore de frecvenţă cu-

prinsă între 2-10 MHz în sistemele monodisperse şi polidisperse a

permis punerea la punct a unei metode de măsurare gi înregistrare

a vitezei de sedimentare a fazelor disperse datorită realizării u-

nui montaj electronic /109/ ataşat dispozitivului descris în para-

graful precedent /108/.

S-au ridicat curbele vitezei de sedimentare atît pentru sis»

temele monodisperse cît şi pentru sistemele polidisperse. Cu aju-

torul unor curbe de etalonare ridicate în prealabil pentru siste-

mele monodisperse, s-au determinat, pe lîngă viteza de sedimentare

şi diametrul mediu al părticelelor pentru o concentraţie dată cu o
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precizie de - 2fjm. în cazul sistemelor polidisperse, metoda pre-
zentată permite operatorului ca la prima citire să poată determi-
na vitezele de sedimentare, precum şi dimensiunile părticelelor
aflate în straturile extreme (stratul cu cele mai uşoare parti-
cole şi stratul cu cel® mai grele particole).

în tabela 6 din lucrare sînt prezentate rezultatele obţi-
nute pentru cîteva soluţii mono şi polidisperse.

IV* CONCLUZII

Problemele expuse în lucrare, pe lingă faptul că servesc
scopului practic generat de necesitatea efectuării unui control
de calitate asupra componentelor elementelor combustibile prin
metoda ultrasoncră, prezintă interes pentru controlul nedistruc-
tiv cu ultrasunete aplicat în toate ramurile ind». :triei, prin
faptul că argumentează necesitatea trecerii de la controlul ma-
nual la controlul efectuat cu ajutorul unor instalaţii automati-
zate şi care să permită înregistrarea semnalelor provenite de la
defecte, atît pentru mărirea productivităţii cît mai ales pentru
transformarea sa într-un control obiectiv §i eficaca.

Contribuţiile mai importante pe care le conţine această
lucrare sînt:

1. Stabilirea pe baza analizei rezultatelor testelor dis-
tructive (prin folosirea de probe metalografice) a unei metode de
lucru în vederea obţinerii defectelor artificiale etalon care să
nu creeze în zona învecinată deformări, microfisuri sau schimbări
de structură metalografică. Obţinerea defectelor artificiale în-
tr-o gamă largă de dimensiuni (5-6Owm adîncime) a permis, ca pe
lîngă evitarea importului de tuburi etalon necesare controlului
tuburilor folosite ca teci de elemente 'combustibile nucleare, să
se obţină informaţii utile cu privire la performanţele şi limite-
le tehnicilor, instalaţiilor şi aparaturii ultrasonore de detec-
tare a defectelor periculoase.

2. Prin rezolvarea ecuaţiilor hiperbolice ale undelor Lamb,
cu ajutorul unui program de calcul rulat pe un calculator tip IB!»;,
a fost posibilă studierea propagării diferitelor moduri de unde
simetrice şi asimetrice în plăci ţi tuburi cu pereţi subţiri. Ce
urmare a ridicării curbelor teoretice ale vitezelor de faza gi
grup pentru zircaloy-4, s-au putut interpreta rezultatele obţinute
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la detectarea defectelor prin folosirea undelor ultrasonore de

frecvenţe şi viteze de fază diferite şi ca urmare, alegerea ace-

lor moduri de unde simetrice sau asimetrice, care pot detecta de-

fecte de dimensiuni mici cu o sensibilitate mult mai bună decît

în cazul folosirii undelor transversale.

Deşi unii specialişti recomandă folosirea la controlul ne-

distructiv al tuburilor de zircaloy a undelor ultrasonore de frec-

venţe mai mici de 10 MHz» s-a constatat experimental că frecvenţa

de 6 MHz prezintă sensibilitatea cea mai ridicată la punerea în

evidenţă a defectelor periculoase, rezultate aflate în concordan-

ţă cu cele prezentate în lucrările Societăţii americane de mate-

riale /82/, /83/.

3. Proiectarea şi realizarea unui dispozitiv electronic de

selectare în clase de calitate necesar automatizării controlului

nedistructiv de serie, care, pe lîngă faptul că înlătură selecta-

rea manuală efectuată de un operator prin citirea înregistrărilor,

permite selectarea pieselor în mod automat, atît după amplitudi-

nea semnalelor ultrasonore recepţionate, cît şi după numărul de-

fectelor din clasa prestabilite de amplitudine. Selectarea fiind

efectuată după criteriul însumării dimensiunii defectelor, clasi-

ficarea pieselor din punct de vedere calitativ, devine mult mai

obiectivă în comparaţie cu selectarea clasică efectuată numai du-

pă criteriul comparării amplitudinilor recepţionate de la defecte,

cu amplitudinea defectului etalon considerat ca un defect minim

periculos„

4« Dispozitivul poate să funcţioneze şi în situaţia în ca-

re procesul tehnologic impune controlului selectarea clasică, du-

pă amplitudine, prin menţinerea în funcţie a unui singur canal cu

o singură poartă logică.,

5. Construirea unei instalaţii semiautomate de control cu

ultrasunete al cordonului de sudură dintre dopul şi teaca elemen-

tului combustibil, a permis să se tragă concluzia că este posibi-

lă aplicarea ultrasunetelor şi în cazul sudurilor de dimensiuni

foarte mici. S-au detectat defecte de tip goluri, incluziuni, ne-

pătrunderi, de 0,2 mm în diametru, practic cu aceeaşi sensibilita-

te ca şi a metodei cu raze X.

Cu ajutorul acestei instalaţii se va putea perfecţiona

tehnica de control nedistructiv cu ultrasunete în vederea atinge-
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rii unei cadenţe ridicate de lucru, astfel încît să înlocuiască

metoda de control cu raze X, care este costisitoare şi cere un

timp îndelungat de interpretare • rezultatelor.

6. Se prezintă* o instalaţie proiectată şi realizată în

scopul testării şi studierii cîmpului traductorilor ultrasonori

folosiţi în diverse controale nedistructive.

Rezultatele obţinute în urma testării traductorilor ultra-

sonori au arătat că un număr mare de traductori ultrasonori au

cîmpul neuniform sau distorsionat. Acest fapt demonstrează nece-

sitatea selectării lor, în funcţie de condiţiile impuse controlu-

lui, astfel încît rezultatele să nu fie afectate de erori.

Determinarea cîmpului ultrasonor al pastilelor piezoelec-

trice neamortizate, folosite la realizarea în laborator a tra-

ductorilor ultrasonori de imersie, a permis punerea la punct a

unei tehnologii de fabricaţie, în vederea adaptării ei la fabri-

carea pe scară industrială a traductorilor ultrasonori cu mate-

riale româneşti cum ar fi pastile piezoelectrice, tungsten şi

araldit.

7. Datorită modificării principiului de funcţionare a por-

ţii electronice generată de un monitor de ultrasunete, prin rea-

lizarea unui dispozitiv electronic de baleiere, a fost posibilă

aplicarea ultrasunetelor şi în domeniul de prelucrare şi extrac-

ţie a uraniului de puritate nucleară. In lucrare este descrisă

instalaţia şi metode de determinare şi înregistrare automată a

poziţiei interfeţei de separare a două lichide nemiscibile afla-

te în procesul de purificare a uraniului de puritate nucleară.

Determinarea poziţiei interfeţei, precum şi a formării pre-

cipitatelor sau emulsiilor în timpul extracţiei uraniului a per-

mia ca procesul tehnologic să decurgă în condiţii normale, ast-

fel încîxsă fie evitată recircularea celor două faze cu pierderi

de materiale şi energie.

8. Deoarece pe baza acestui nou principiu de funcţionare a

porţii electronice, s-a putut realiza o instalaţie de determinare

a unui parametru important în caracterizarea pulberilor supuse

presării şi sinterizării, şi anume viteza de sedimentare a unui

solid aflat în suspensie într-un lichid, cu aplicaţii la suspen-

siile de diuranat de amoniu. Ultimile două instalaţii pot fi fo-
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losite şi în alte domenii din industria chimică,nu numai în dome-
niul de extracţie §i prelucrare a uraniului.

9. Degi instalaţiile şi metodele descrise în lucrare au a-
plicabilitate în controlul nedistructiv'cu ultrasunete în diverse
ramuri ale industriei»ele asigură în primul rînd rezolvarea unor
probleme importante din domeniul fabricarii elementelor combusti-
bile necesare viitoarelor centrale energetice nucleare româneşti*
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Fig»3. Poziţia traductorilor ultraaonori pentru defecte
longitudinal* ( 1) şi defecte transversale (2)
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