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NEDEŠTRUKTÍVNA KONTROLA
ZVAROVÝCH SPOJOV
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M. DOBROWOLSkI
PĹR

SYSTÉM ZAZNAMENÁVANIA A SPRACOVANIA ÚDAJOV CHÝB ZVAROV

Úvod

Zatial neexistuje medzinárodný systém znakov (symbo-
lov) pre grafické znázornenie chýb zvarov, zistených ne-

skúšaním (NOT).

Existujúce symboly chýb zvarov (jednak staré: Aa, Ab,
atď. a numerické symboly podlá normy ISO 6530), používané
bežne v správach o NOT, nedovoľujú použiť počítačové spra-
covanie informácií o chybách zvarov. Systém grafických
symbolov pre chyby zvarov, predkladaný v tejto prednáške,
ktorý môže byť bez ťažkosti vytlačený pri použití osobné-
ho počítača, pravdepodobne vyrieii problémy zaznamenáva-
nia, uchovania, predkladania a zhodnotenia dát získaných
nedeštruktívnym skúšaním spojov.

Údaje chýb

Pri vyhodnocovaní chýb zvarov prichádzajú do úvahy
nasledujúce údaje:

: a) CHARAKTER chyby (t.j. póry. trhlinky).
> b) TVAR chyby (t.j. priestorové póry, pretiahle dutiny).
f. c) ORIENTÁCIA chýb (t.j. pozdĺžne alebo priečne trhlinky;
: pretiahle-vodorovne-pozdĺžne dutiny, tzv. "duté lemy - :
t:i): hollow bead", alebo pretiahle - v skutočnosti zvislé f
.:;.v\ a prevažne pozdĺžne dutiny, tzv. "červochody - worm- 4
;£: -hole", atd\). Í
|;v d) MIESTO chyby (t.j. vrub na povrchu alebo na koráni zva* ;
§£- ru atď.). •*



e) ROZDELENIE chýb (t.j. zhluk pórov, rovnomerne rozděle-
no póry, riadková troska, resp* riadková pórovitosť
v priamke, rovnobežné chyby atd.).

f) VEĽKOSŤ chyby (dĺžka, sirka, hĺbka)..
g) AKUMULÁCIA chýb (t.j. súčet jednotlivých dĺžok, počet

na jednotku plochy atd.).

Zaznamenávanie údajov chýb

Základné grafické syaboly chýb zvarov rozličného cha-
rakteru sú predkladané v tab. 1. Rôzne orientované pre-
tiahnuté chyby sú znázornené na obr. 1. Prídavné syaboly
pre orientáciu, Miesto výskytu, rozdelenie a stupeň vel-
kosti sú v tab. 2. Úplné označenie chyby zvaru pozostáva
zo základného symbolu rozšíreného o niektoré prídavné in-
formácie. Grafické symboly chýb zvaru, prispfld&bené pre
počítač, podlá normy PC 212 972 (SEW) sú uvedené v tab.3.
Príklad záznamu chýb zvaru, vytlačený na počítači IBM/PC
je uvedený na obr. 2.

Spracovanie údajov chýb

Môže byť pripravený vhodný program pre ľubovolné
kritériá prípustnosti. Dokonca aj velmi rozdielne krité-
riá, založené na zásade "vyhovuje účelom" môžu sa lahko
uchovávat na diskete. Výsledná klasifikácia chýb zvaru je
urobená na počítači. Údaje týkajúce sa charakteru a umiest-
nenia zistených chýb sa môžu uchovávať na disketoch a je
možné lahko si vyhľadať, vytlačiť a analyzovať ľubovolný
jeho fragment.

Záver

Pri používaní tu predkladaného systému sú pracovnici
NDT účaatnikmi spracovania údajov. Informácie o chybách
zvarov, objavené pečas analýzy rádiogramov, ČI počas



ultrazvukového alebo akéhokoľvek iného HDT skúšania, sú
spracované skúseným Špecialistom NDT a prepísané do sche-
matického záznamu, ktorý sa nôže uložiť do pamäti počítača.

V súčasnosti sa zatial nedosiahla celkom automatická
interpretácia výsledkov NOT skúiania, a z procesu spraco-
vania údajov o chybách zvarov nemôže byť vylúčený skúsený
pracovník NDT. Ale táto skutočnosť by nemala brániť úsi-
liu o zlepšovanie súčasného stavu.

Obr. 1 Hôzne orientácie pretiahlych chýb

Priestorové poruchy

zvislé

vodorovné - pozdĺžne

vodorovné - priečne

Rovinné poruchy

zvislé - pozdĺžne

zvislé - priečne

vodorovné - pozdĺžne

vodorovné - priečne
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Tabuľka 1
Základné symboly porúch zvarov

NÁZOV

trhlinky

plynové
dutiny
(bubliny)

3tru9kové
vniešaniny

kovové
vmieřaniny

«jtu lený
spoj na
okraji

studený
3poj vo
vnútri

ne->rieVHr

SYMBOLY

písané

X

o
•

•k

)

=

tlačené
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• 0o oo •oo

• o
OOOO• ooo

OO

•ooooo
•O 00
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Tabuľka 1 /pokračoranie/

£•.'•

1
J NÁZOV

chudobný"
koreň

neúplné
vyplnený
žliabok

krépnik

SľMBOLy

písané

n

í ̂^
vrub na 1 \. •
povrchu 1 \ /

vrub
v koreni

n*jprí!'.'i-
iolný
povrch

tlačené

° 9

• •••

••••

• •• e
• P

• o
• 9
e o



Tabuľka 2 .
Přídavné symboly pre rôzne orientácie, miesta výskytu, rozdelenie a
veľkosť chýb

Z7Í31& zvislé-
pozilžna

ZVÍ3lé-
priečna

volorovné volorovné vyžerujú-
poziížna priefna :e

vľavo

VYiKYTU

vpravo po oboch
stranách

e•
0
e

o e
• e

otvorené
nt úpatí

otvorené
ne koreni

ee
ee

ee



Tabuľka 2 /•okrafioranie/

BJZDiäLĽKlS

rovnomerne
rozlelené

zaradené do
ňednej prifcmky
(riadlcovitosH

hnieziová p
vitoa*: t shluky)

stupeň 2 stupen 3 stupen 4 stupeň 5
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Tabulka 3 Grafické 8y«boly chýb zrarov, uvedené r norae
PC 2*29/2

Ha
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aaaaaa
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aa
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fib
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ft. SCHK0DER, H. E. STEINICKE
DDR

TERMOCRAFICKÁ DEFEKTOSKOPIA TEKUTÝMI KHYŠTÁLMI

1. Stav techniky

Defekty, ktoré vznikajú počas technologického spraco-
vania v podpovrchovej oblasti sa súčasnýai nedeštruktívny-
ai aetódaai velai ťažko zisťujú.

Skúšanie prežiarenía zlyháva v dôsledku aalej hĺbky
a špecifického rozaeru defektu, konvenčná ultrazvuková de-
fektoskopia zasa pre aalú vzdialenosť defektu od čela son-
dy. Zo stavby elektrárni je znáae, ie sa robia náaatkové
skúšky na velkoplošných návarkoch aetódou ariežkového rezu.
Táto aetóda je deštruktívna a vyžaduje opravu. Sú znáae de-
fektoskopické skúšky teraovízaou kaaerou. To je ale väčši-
nou spojené s velkýai prlstrojovýai a tiež finančnýai ná-
kladai.

2. Cholesterinové tekuté kryštály pre indikáciu defektov

V ZIS Halle bola do praktickej zrelosti vyvinutá ne-
deštruktívna aetéda pre zisťovanie defektov pod tenkýai
vrstvaai. Vyžaduje iba nízke náklady a aalé prístrojové
nároky. Je úplne aobilná a aftže ju vykonávať každý pracov-
ník.

Niekolko poznáaok k princípu aetody. Ak sa vytvorí
v stene súčiastky tepelný tok, potoa vnútorný defekt v sú-
čiastke v noa vyvolá poruchu. Poruchy vedú k rozdielom
v povrchovej teplote. Tiete rozdiely je potrebné zachytiť.
Te sa dá urobiť infračervenou kaaerou, ktorá sníaa povrch.
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alebo, ako je tu ukázané, pomocou termografickej vrstvy

z cholesteinových tekutých kryštálov. V prvom rade ide

o zobrazenie teplotných rozdielov a nie o absolútne hodno-

ty teploty. Dobre sa dajú zistiť vnútorné chyby, ktorých

najväčší rozmer je priečne voči tepelnému toku. Tomuto naj-

lepšie zodpovedajú napríklad nepřilnuti© alebo studený spoj

pod termicky striekanými vrstvami, alebo pod plátováním.

K tomu pristupuje fakt, že takéto chyby ležia relatívne

blízko povrchu, čo spôsobuje okamžitú teplotnú reakciu a

tým indikáciu chyby.

TeraograTicka vrstva s cholesterinovými tekutými kryš-

tálmi sa skladá z čiernej vrstvy a vlastnej vrstvy teku-

tých kryStálov. Cholesterinové tekuté kryštály reflektujú

dopadajúce svetlo selektívne. Teplotou sa mení optická os

molekuly tekutého kryštálu a tým vlnová dĺžka (farba) od-

razenej zložky svetla v pásme teplôt danom cholesterinovou

zmesou. Tak zodpovedá vizuálne farebné pozorovanie termo-

grafickej vrstvy určitej teplote. Údaj je presný na ~ 0,2°.

Rozsah pásma je pre nami používané cholesterinové zme-

si 4° až 5°. Maximálna indikovaná teplota je do +50 °C.

Reakčná doba je ~ 0 . 2 sek.

Pred nanesením cholesterinových tekutých kryštálov

na skúšanú (termografovanú) plochu sa táto začierni. To je

potrebné z toho dôvodu, aby reflexy z povrchu nerušili,

pretože farebná indikácia sa získava selektívnym odrazom

svetla.

Termografická vrstva sa najlepšie nanáša na skúšaný

povrch štetcom. Štetcom sa aj orientujú molekuly tekutých

kryštálov, čo zvyšuje brilanciu farieb a tým aj rozoznateľ-

nosť chýb.



14

3. Vytvorenia tepelného toku

Tepelný tok T stene súčiastky sa aflže vyvolať rôznymi
spAsobai. To velai (asto závisí od tvaru skúSanej súčiast-
ky. Prakticky osvedčený Je prívod tepla ha povrch, pod kto-
rýa sa hľadajú defekty. Ak aá povrch, t.j. súčiastka, už
vySfiiu teplotu, aftže sa vyvolať tepelný tok tiež ochla-
dzovaniu povrchu prúdosi chladného vzduchu.
V niektorých technicky náročných prípadoch sa osvedčilo
zvýiir tepelný spád v kontrolovanej stene chladenia odvrá-
teného povrchu. Týa sa aoie zvýiir kontrast zobrazenia de-
fektu.

Spravidla sa teplo privádza z povrchu. Na to sa použí-
vajú fokusované halogénové reflektory. Prívod tepla sa dáv-
kuje podla tepelnej vodivosti akúáanej súčiastky.

4. Teraografia - obraz defektu

Ak sa povrchová plocha s nanesenou teraografickou
vrstvou ožiari vhodnýa zdrojoa svetla, vytvorí sa nad vnú-
tornou chybou vyiiia teplota. To sa v reflexných farbách
ukáže ako aodrofialové sfarbenie. Tu je niekolko farebných
obrázkov ako príklady použitia: Ak sa nevyskytujú defekty,
prechádza (tečie) teplo do steny. Prípadný vzniklý reflex-
ný farebný obraz zaizne potoa rýchlo a rovnoaerne.

5. Rozoznateľnosť chýb

Je pochopitelné, že rozoznateľnosť chýb v nedeštruk-
tívnej teraografickej defektoskopii klesá so vzrastajúcou
hĺbkou, v ktorej sa defekt nachádza. V toa sú ale velké
rozdiely pre rôzne povrchové vrstvy, podkladový aateriál
a rdzne haotné aateriály. Rozhodujúce sú hodnoty vedenia
tepla povrchovej vrstvy a podkladu. Z toho vyplývajú roz-
dielne horizontálne a vertikálne tepelné toky, ktoré ur-
čujú rozoznáteInosť chýb.
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Podia skúsenosti sa to dá pozitívne ovplyvniť troma
opatreniami.

- Voľbou cholesterinovej zmesi s vhodným rozsahom tep-
lotného rozsahu indikácii.

- Správnym dávkovaním privádzaného tepla na vonkajší
povrch.

- Zvýšenie kontrastu indikácie chýb primeraným gra-
dientom tepelného toku v stene súčiastky.

Hlavné faktory, ktoré ovplyvňujú rozlišitelnost chyby;
- Rozmery chyby, jej poloha a hĺbka
- Hrúbka skúšaného predmetu (odstup - chyba - povrch)
- Koeficient vedenia tepla materiálu nanesenej vrstvy
a podkladu a ich pomer

- Východzia teplota skúšaného dielu (teplotný spád v stene)
- Volba cholesterinovej zmesi
- Dávkovanie prívodu tepla.

6. Záver

Preskúmalo a osvedčilo sa skúšanie povrchových vrstiev
osobitne na chyby spojenia s podkladom alebo stien na vnú-
torné podpovrchové defekty pomocou termografickej defekto-
skopie. Použitím cholesterinových tekutých kryštálov prak-
ticky odpadá obvyklé náročné prístrojové vybavenie. Skú-
šobná metodika je úplne mobilná a hospodárna. Dokazujú to
prvé úspešné použitia v praxi.

Potnámka

Obrázky a diagramy k princípu a možnostiam pouiitia
ako aj príklady použitia zvýraznia výklad počas prednášky.
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W. PELC. L. SOŽAŇSKI
PĹh

METÓDY NEDEŠTRUKTÍVNEHO SKÚŠANIA ZVAKOV VYSOKONAMÁHANÝCH
ČASTÍ BANSKÝCH ZARIADENÍ

Zvarove spoje dôležitých prvkov banských zariadení
pracujú vo velmi zložitých podmienkach korózie a erózie
a sú vystavené dynamickému zaťaženiu premenlivému v širo-
kom rozmedzí. Tieto faktory môžu byť často príčinou vzniku
trhlín v zvarooh alebo konštrukčných prvkoch, ktoré sú
velmi dôležité pre bezpečnú prácu zariadení. Pridaný fak-
tor, ktorý zvyšuje nebezpečie havárie, sú technologické a
materiálové chyby, ktoré sa môžu rozšíriť v priebehu pre-
vádzky. V takýchto prípadoch vykazujú časti zariadení ohra-
ničenú dlhodobú pevnosť.

Zvary prvkov banských zariadení sa ukazujú ako oblasť,
v ktorej sa najčastejšie vyskytujú ako prevádzkové, tak aj
technologické chyby. Z toho vyplynula nutnosť vykonávať
počas prevádzky periodické kontroly zvarov.

Riešenie problému odstrániť niektoré havárie banských
zariadení vyžadovalo vypracovať systém skúiok so širokým
využitím nedeštruktívnych metód. V celom systéme sa muaela
zohladniť technológia práce zariadení, ich konštrukčné
vlastnosti, skúsenosti z predchádzajúcich skúšok ako aj
možnosti použitia nedeštruktívnych skúšok.
Tak bol vypracovaný skúšobný systém, ktorý spína nasledov-
né požiadavky:

- Skúšky nových prvkov u výrobcu. Registrujú sa ziste-
né chyby, prípustné pre danú konštrukciu. To umožňuje pozo-
rovanie rozvoja technologických chýb počas dopravy, montáže
a prevádzky.
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- Skúšky nových prvkov po aontáži na pracovno* aieste.
Doprava, a montáž najaá velkých prvkov aože zapříčinit trh-
liny.

- Periodické skúšky prevádzkovaných prvkov. Skúšky sa
vykonávajú s ročnou periodou. Vo výniaocných prípadoch,
ako napr. sledovanie rozvoja defektov, opravované prvky,
sa skúšky vykonávajú v kratších intervaloch.

- Skúšky po havárii. Každý zvarený prvok, na ktoroa
sa vyskytla havária alebo bel značne preťažený sa ihneď
kontroluje, aby sa zistil rozsah poškodenia. Po oprave sa
tieto prvky opätovne kontrolujú pred uvedenia de prevádzky.

Špecifickosť ako aj skúšobné pedaienky zvarov dAleti-
tých prvkov banských zariadení uprednostňujú použitie dvoch
nedeštruktívnych aetód:

aagnetickú práškovú-a ultrazvukové skúšanie, ktoré uaožnu-
jú optiuálnu preukazatelnosť defektov.

Zvárané konštrukcie s dlhoročnou prevádzkovou dobou
(konštrukcie ťažobných veži, zvárané prvky šácht a p.)
neumožnili verifikovať skúšobný systéa, prvky s kratšou
prevádzkovou dobou (Skipy, ťaiké klietky, ventilátory)
uMOžnili pozorovať ich stav od ekaaihu ich inštalácie ai
po ich vyradenie z prevádzky. Takte ss skúšobný systéa
overil a ukázal sa plne použitelný. Správne ohodnotenie
technického stavu zariadení predĺžilo dobu bezpečnej pre-
vádzky, anohých zváraných konštrukcii dokonca viac ako
dvojnásobok predpokladanej doby prevádzky.

Na ebr. 1 je schéaa ťažnej nádoby s označenýai charak-
teristickýai aiestaai výskytu chýb, na ebr. 2 sú príklady
zistených defektov v rôznych prvkoch.
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Bi Id 1 Sehaaa daa Schachtford«rg«lá'aa«a ait Mrkiarten
eharaktariatiaohan Stallan wo Riaa* «uftr*t*n.
1. Ekaploatazionariaa*.
2. Uoniagariaaa.
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BiId 2 Beispiel nachgewieseneo Eksplo«tations-
fehler Anfang dar Kxaabildung ID Wäraeein-
Ilusszone

Závor

Vypracovaný skúšobný systéa, ako aj použité skúáobné
netódy svarových spojov banských zariadení, aa počaa osea-
roiného využívania v revíre ťažby aedi osvedčil.

Analýza vyskytujúcich sa defektov uaožnlla v anohých
prípadoch technologické a konštrukčné zaeny, ktorýsi sa
zaaedzil vznik týchto defektov. Pozorovaná bola iniciácia
trhlín v dôležitých prvkoch (napr. akipový páa obr. 1) chy-
baai v aontažnych zvaroch a na rôznych dodatočných prvkoch



20

(tienenia, podpory), ktoré sa krátkodobo nontovali počas
údržby a pod.
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J. SLADKÝ
ČSSR

AUTOMATIZOVANÁ ULTRAZVUKOVÁ KONTROLA SVARU A NÁVARP
JADERNÝCH REAKTORU BČHEM POLOPROVOZNÍCH A PROVOZNÍCH

PROHLÍDEK

1. Úvod

Kontrola kvality materiálu a zvarových spoja tlako-
vých nádob jaderných reaktora (TNR) béhen předprovoznlch
a provozních prohlídek je závazná a je zakotvena v předpi-
sech o zajištění bezpečného provozu jaderné energetických
zařízeni. Saysiem kontroly aateriálu béhea pŕedprovozních ;

prohlídek je zjistit t.zv. výchozí stav kontrolovaných ob-
lastí, se kterýa se porovnává výsledek kontrol uskutečně-
ných v průběhu provozních prohlídek. To znamená, že by se
béhea provozních kontrol aěla zjistit přltoanost defektu
nově vzniklých béhea uplynulého provozu a nebo nárůst pů-
vodně prípustných a v aateriálu ponechaných defektů. Auto-
aatickýa zařízenía pro kontrolu aateriálu TNR ultrazvukea
ŠKODA REACTORTEST TRC bylo od roku 1982. kdy bylo prvně na-
sazeno v ČSSR na elektrárně VI, až do této doby provedeno
celkea 6 předprovozních a 10 provozních prohlídek, z toho
5 v zahraničí (NDR - JE NORO, MLR - JE PiKS).

2. Metodika zkoušeni, ultrazvukové sondy, aěrky a zařízeni

Autoaatickýn zářízenía TRC se kontroluji obvodové sva-
ry (včetně přilehlé oblasti) TNR a svary hrdel, dále navař
TNR na svarech a v daléích vybraných oblastech válcové Čás-
ti nádoby, na rádiusových přechodech TNR a hrdel a na vál-
cové části hrdel a také základní aateriál na vybraných cás-
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tech INB a základni materiál nástavca hrdel.

Celé zkoušeni TNR rozděleno na dvě části - na zkoušení
obvodových svarů a návaru válcové části TNR a na zkoušeni
hrdel. Toto rozděleni je dáno nutnosti používat pro zkouše-
ni dva typy konstrukčně hodně odlišných ultrazvukových hla-
vic (držáku sond).

Při prozvučování svarA a základního materiálu (jak
tělesa nádoby, tak hrdel) se používají jednoduché úhlové
•ondy příčných vln s úhlem losra v oceli 45° a 55°
(f * 1,5 MHz) a jednoduché přímé sondy podélných vln
(f * 2 MHz), které jsou v poslední době nahrazovány dvoji-
tými přímými sondami podélných vln s dosahem pres 200 osu
Pri kontrole návaru a podnávarové oblasti se používají dvo-
jité sondy s úhle* 70° a dvojité přiaé sondy - oba typy
jsou • podélnými vlnami o frekvenci 2 MHz. Pro zkoušeni
návaru rádiusového přechodu hrdel se používají sondy veli-
kosti 25x25x34 mm, vo viech ostatních případech sondy ve-
likosti 40x40x34 mm. Při prvních měřeních se používaly
pouze zahraniční sondy (výroba RTO - Západní Berlín a TRC
Švédsko) a to až do vyčerpání zásob. V současnosti je potře-
ba kryta • bude tomu tak i nadále) pouze sondami vyvinutý-
mi a vyrobenými ve S9t°S, Praha-Běchovice za spolupráce
k.p. Škoda Plzeň. Tyti *ondy plně nahradily sondy zahranič-
ní. Spotřeba sond je relativně velká, neboť z důvodů spoleh-
livé reprodukovatelnoati výsledků je každému bloku JE, tedy
každé TNR, přidělena aada ultrazvukových sond. Touto sadou
by ae měla zkouiet jedna TNR po celou dobu její životnosti.
Celková délka kabelové trasy jedné aondy se dvěma přeruše-
ními ve vodotěsných konektorových skříních je 72 a. Trasy
Jsou box předzesilovačů.

Ultrazvuková část zařízení Je sestava čtyř klasických
analogových přístrojů, což vlastně představuje čtyřkanálové
zařízeni. Každý obsahuje základní funkce. Zesilovač je cej-



chován v decibelech • rozsahea 80 dB. Vzhled** k autoaatic-
kéau záznaau indikací je nezbytný i obvod pro vyrovnáni
vlivu vzdálenosti.

Pro určováni citlivosti ultrazvukové čáati zařízeni
TRC ae používají různé typy aéřek a vyhodnocovací diagraay
pro příslušné typy sond. Merky jsou vyrobeny c aateriálu
totožného a aateriáloa tlakové nádoby reaktora a obsahuji
jednak náhradní vady velikosti D Q = 4 aa a jednak vady ty-
pu válcových vývrtA prAaérA 0 8 asi a 9 Z aa. Zařízeni se
kalibruje na uvedených aérkách na prípravné* stanovišti
před zavezenla aanipulátoru do reaktoru. Behea zkoušeni
se provádí t.zv. kontrolní kalibrace aa aerce zavéšvo*
uvnitř reaktoru. Tato aérka obsahuje pouze uaělé vady ty-
pu válcových vývrtA a to z toho důvodu, že uaožňují Jedno-
dušší a rychlejší kalibraci. Na základe hodnot získaných
kontrolní kalibrací se v příslušné* sayslu upravuj* citli-
vost zkoušeni.

Záznam indikací* které překročily ve aledovanéa rozsap
hu náhradní velikost D n * 4 aa, probíhá autoaaticky. Proto-
že jsou však zapisovány i indikace falešné, které ae z nej-
různějších příčin vždy nějaké objeví, je třeba po ukončeni
zkoušky určité oblasti, např. svaru, celý záznaa ověřit a
vyhodnotit. Ze záznaau se vyloučí všechny indikace, které
prokazatelné nejsou indikaceai vad. Všechny zbylé indikace
se ověřuji téai sondaai, kterýai byly zjištěny. Teprve tak
to získaný výsledek je uváděn do protokolu o zkoušce.

3. Zvláštnosti kontroly

Ultrazvuková kontrola TNR typu VVER 440 zářizenía TRC
•á své zvláštnosti. Jednou z nich je ochranný antikorózny
návar tloušťky 10 aa na vnitřnia povrchu TNK (včetně hrdel).
Ten chrání před korozi základni aateriál a svary nádoby.
Z hlediska prozvučování však způsobuje určité koaplikace.
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Dochází T něm ke ztrátám ultrazvukové energie, které jsou
• razných místech razné. Experimentálně byl zjištěn útlum
v rozsahu 0 až 12 dB. Pro korekci citlivosti je brána hod-
nota 6 dB. Experimentálne byly zjištěny také ztráty způsobe-
né zakrivenia povrchu, které jsou přibližné 4 dB. Z těchto
důvodů je nutné zahrnout do nastavované citlivosti zkoušení
uvedené korekce.

Nerezový návar by způsobil pri velkých drahách ujetých
sondami po jeho povrchu jejich značné mechanické opotrebe-
ní. Z tohoto důvodu se pouzdra ultrazvukových sond vyrábí
z nerezového plechu, ke kteréam jsou ještě pripájeny plátky
zo slinutých karbidů.

Důležitou roli při zkoušení provozovaných TNR hraje
radioaktivita. Rychlost expozice záření dosahuje na vnitřnii
povrchu nádoby během prozvučování (vnitrní části jsou z ná-
doby venku) řádově 10~4 A.kg'1 ( <vlO3 R.h"1). Ultrazvukové
•ondy nebyly z hlediska radioaktivní odolnosti nijak spe-
ciálně konstruovány. Výběr jejich konstrukčních materiálů
byl veden pouze s ohledem na možnost znečištění vnitrního
povrchu nádoby nežádoucími prvky, které by mohly zp&sobit
jeho korozi. Výše uvedenou expozicí byly některé sondy
(vždy celá sada) dosud zatíženy během zkoušky maximálně
dvakrát. Vliv radiace na parametry těchto sond zatím zjiš-
těn nebyl, i když se předpokládá, že se po určité době pro-
jeví. Z tohoto hlediska zatím nelze ani tvrdit, že přísluš-
ná sada vydrží celou životnost jaderného reaktoru. Všechny
•ondy alespoň jednou použité při zkoušení v provozovaném
reaktoru nelze již spolehlivé dekontaminovat a proto je
nutné s nimi zacházet jako s otevřenými zářiči. Jejich ex-
poziční rychlost dosahuje až 10~8 A.kg"1 ( ~ 102 rnR.h"1).

Ultrazvuková část zařízeni TRC automaticky zaznamenává
bez rozdílu všechna echa, která překročí nastavenou praho-
vou ůrovtň v určité oblasti dané vybiracím impulzom (brá-
nou). Patří mezi ně 1 parazitní echa a to bud náhodná nebo
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systematicky se vyskytující. Již při první kontrolo zaří-
zení TRC (2. blok JE VI) byla v ultrazvukových kanálech
s úhlovými sondami příčných vln (45° a 55°) zjištěna syste-
maticky se vyskytující parazitní echa. Dosud byla registro-
vána u těchto typu sond na všech náai kontrolovaných TNR
s ochranným návarem na dráze odpovídající tloušťce prozvu-
čovaného materiálu. Bylo vyšetřeno, že tato parazitní echa
vznikají lomem části příčných ultrazvukových vln v návaru
tak, že po průchodu návarem postupují kolmo k protilehlému
povrchu. Ultrazvukovou nehomogennosti návaru je vysvětlena
také kolísavost intenzity výskytu a velikosti těchto para-
zitních ech. Úpravou systému vyblracích impulzů byl tento
typ parazitních ech eliminován. Bohužel tím však vzn1*la
oblast, daná šířkou vybiraciho impulzu, kterou nelze úhlo-
vými sondami uvedeného typu prozkoušet.

Parazitní echa náhodná jsou ve většině případů způsobe-
na pouze zhoršenou kvalitou vnitrního povrchu TNR.

Závěr ;

Ultrazvuková kontrola tlakových nádob jaderných reak-
torů zařízením ŠKODA REACTOHTEST TRC je svým způsobem již
zaběhnutá záležitost, při niž však nelze vyloučit náhodné
jevy. Mohou být způsobeny technickými parametry jak samot-
ného vyšetřovaného objektu, tak i zkušebního zařízení, ale
i dokonce organizací práce v aktivní zóně jaderné elektrár-
ny. Zařízeni je také pracovníky k.p. Škoda podle potřeb
průběžně upravováno a modernizováno ve všech jeho částech •
ultrazvukové, mechanické a elektronicko-programové. Všechny
zkušenosti (včetně zvláštností) z donud provedených kontrol
uvedeným zařízením jsou využívány při projektu nového, mo-
dernějšího zařízení pro zkoušení tlakových nádob jaderných
reaktorů zevnitř, na kterém se v současnosti v k.p. Skoda
Plzeň již pracuje a které bude i vyráběno.
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Z. DUBA
ČSSR

PROVOZNÍ KONTROLY ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU A SVAROVÝCH SPOJU
JE ZABEZPEČOVANÉ V KONCERNU ČEZ

Je zcela jasná, že zejména s ohledem na nutnost zabez-
pečeni spolehlivého a bezpečného provozu JE je nutno věno-
vat mimořádnou pozornost kontrole stavu základního aateriá-
lu a svarových spojů zařízeni a též opravám zjištěných vad
u komponent JE.

Největší pozornost musí být věnována komponentám pri-
márního okruhu JE, které tvoří rozhodující bariéru zabraňu-
jící úniku Ra látek do okolí a pozornost otázkám zabezpeče-
ní kontrol, údržby a oprav musí být věnována již v období
předprojektové a projektové přípravy.

Náročnost zabezpečováni kontrol a oprav JE uaoouuje
též ekonomické hledisko (velké finanční ztráty za nevýre-
bu el. energie) a též skutečnost, že velké výkony jednot-
livých bloku není možne v energetické soustavě odstavit na
oelii čas a je nutno hledat stále cesty ke zkracování pros-
tojů JE. Z tohoto pohledu nabývá nedestruktivní zkoušení
mimořádné důležitosti i na JE. Umožňuje včas odhalit vadu
a plánovitě ji odstranit, čímž je minimalizována možnost
neplánovaných odstávek a havárii JE; napomáhá rovněž zís-
kat zásadní podklady pro určování zbytkové životnosti zaří-
zení, sledovat změny, struktury materiálu, korozní napadeni
atd. Je však nutno konstatovat, že neustále rostou požadav-
ky na rozsah provozních nedestruktivních kontrol, což má
přímé dopady na dobu odstávek a nasazení kontrolního perso-
nálu a defektoskopické techniky. Konkrétně u JE VI bylo na



27

základe Výnosu 5/79 ČSKAE "0 zajištění jakosti vybraných
zařízeni v jaderné energetice" vybráno cca 40 zařízeni,
která bylo nutno periodicky kontrolovat; pro JE V2 a Duko-
vany tento počet činil již více nei 60 komponent a pro JE
Mochovce a Tenelín výběr obsahuje již více nei 1000 sáríze-
ní. Dále uvádíai zásady organizačního, technického a perso-
nálního zajištění kontroly svaru a základního Materiálu
komponent JE koncernu ČEZ;

a) Organizační zabezpečeni provozních kontrol JE

Problematikou zabezpečování údržby, oprav a kontrol
zařízení JE se již v roce 1983 zabývalo PV ČSSR, které
stanovilo následující dělbu činností:

- za přípravu, provedení a vyhodnocení provozních kon-
trol komponent JE zodpovídá provozovatel JE

- na vybraných pracech kontrolního charakteru se účaát-
ní vybrané dodavatelské organizace. V této oblasti zabezpe-
čuje SKODA kontrolu tlakové nádoby reaktoru manipulátorem
TBC a též kontrolu spojovacího Materiálu manipulátorem
AUAŠi VŽSKG Ostrava zabezpečuj* kontroly spojovacího •ate-'
riálu a těsnících ploch PG a &0; Sigma doposud účaat odml-r
tá, zabezpečuje pouze kontrolu metodou akustické emise
u JE WER 440

- provozovatel má aoinost v případe potřeby zjednat
účaat dalších specializovaných pracovišť. Pro JE Dukovany
využíváme spolupráce Plynostavu Pardubice, VÚJE, ULMS Cho-
mutov atd.

Rozsah kontrolních operací, jejich periodicita a apli-
kované metody jsou stanoveny programem provozních kontrol,
který vychází z individuálních programa zajištěni jakosti
(IPZJ). Provozovatel JE je povinen zpracovat v oblasti
přípravy provozních kontrol následující dokumenty:

- dlouhodobý harmonogram PK - zpracovává ae v období
alespoň nejdelší předepsané periody provozní kontroly a
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obsahuje základni požadavky na to, které komponenty musí
být kontrolovaný a revidovány. Schvaluje jej GÄ ČEZ a před-
kládá jej nasládne útvaru hl. inspektora ČSKAE,

- upřesněný progra* PK, který obsahuje požadavky na
provozní kontroly vykonávané v průběhu jedné odstávky blo-
ku. Postup schvalováni a předáváni ČSKAE je obdobný jak
u harmonograau PK.

Na základe realizace kontrol jsou vyhodnocovány jejich
výsledky. Celkové zhodnoceni průběhu a úrovně kontrol za-
bezpečuje Odborná koal se GŔ ČEZ pro hodnoceni výsledků
kontrol zařízeni JE, která po provedeni kontrol - před uve-
dení* bloku do provozu:

- přijíaá stanovisko k provedený* zkouškám, opravám
a kontrola* a v případě potřeby navrhuje podmínky pro pro-
voz - případně jiná opatření,

- zpracovává stanovisko pro odborného ředitele Gň ČEZ
obsahující doporučení pro další provoz bloků a též v pří-
padě zjištění závažných vad stanovisko pro Pracovní skupi-
nu pro diagnostiku a životnost JE při komisi vlády Cá.»ii
pro JE. Rovněž spolupracuje tato komise v připadě nutnosti
s hl. konstruktére* případně sov. specialisty.

b) Technické zabezpečení PK JE

Provozní kontroly jsou prováděny v současnosti převáž-
ně běžnými standardními přístroji, kterými je vybaven pro-
vozovatel JE. Lze bez nadsázky říci, že v JE jsou apliko-
vány veikeré základní metody nedestruktivního zkoušení ma-
teriálu a svarů. Nejvíce používáme ultrazvukovou defektosko-
pii (vybaveni jme zejména USK 7. USL 32 a 48, snaha je o
doplnění USD 10). vizuální kostroly přímé i pomocí emlosko-
pů (SSSR či Forster) resp. pomoci kamerových systémů pro
kontroly vnitřních povrchů komponent I. okruhu (snaha sys-
té*ů o dodáni BEES), využívá se prozařování rentgenovým a
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gana zářenín (k dispozici Baltoau a Gaamat fy Sauerwein 61
provenience ČSSR), dále se používá metoda kapilárni (HR Che-
mie). V současnosti jsou slibné rozvíjeny též metody hle-
dání netěsností (Leybold a Heraus, Helling atd.) a již uve-
dená akustická emise.

Značná část uvedených kontrolních prací je na provozo-
vaných JE zabezpečována v podmínkách Ra záření. Z rozboru
situace na JE vyplývá, že na dôležitých uzlech primárního
okruhu se vlivem provozu radiační podmínky ješté zhoril.
Tyto situace je nutno řešit zejména nasazením manipulátora
a dálkové ovládaných prostředku s ohledem na to, že dekon-
taminaci zařízení je možno zajistit pouze částečné a i to
je spojeno s celou řadou technických a technologických
problémů a též s prodloužením odstávek bloků. Závažným
problémem v této oblasti je však neuspokojivá úroveň mani-
pulátorů pro prováděni provozních kontrol výroby a vývoje
RVHP. Uvedená problematika je v současnosti řešena v rámci
Komplexního programu vědeckotechnického pokroku, kdy v rám-
ci mnohostranné spolupráce je vyvíjeno více než 40 speciál-
ních manipulátorů. V ČSSR se vývojem potřebných manipulá-
torů zabývá především VÍME Jaslovské Bohunice, který v ráa-
ci úkolu státního plánu RVT vyvinul a dále vyvíjí celou řa-
du prostředků pro kontroly hlavních komponent JE VVER 440
i 1000. Je možno konstatovat, že manipulátory využívané
pro kontroly spojovacích elementů (Romax, Kosup), které bu-
dou osazeny na každé JE ev. dalSi manipulátory využívané
pro více JE v ČSSR (UNIKOP, UKOZ, KONAR) znamenají raciona-
lizaci kontrolních činností, snížení obdržených dávek, zvý-
šení citlivosti měření atd.

c) Personální zabezpečeni PK JE

Značné požadavky jsou kladeny i na personál zabezpeču-
jící PK. Základním předpisem v této oblasti je "Předpis pro
kontrolu svarových spojů a návarů, uzlů a konstrukcí JE,
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experimentálních a výzkumných jaderných reaktorů a B<Júbo-
rů". Tento předpis stanoví tzv. kategorizaci svarů a pro
ně určuje přípustnost vad, nedestruktivní kontrolní metody;
dál* pak stanoví zásady kontroly a hodnocení svarů a návarů
prováděných jako kontrolní svary pro ověřeni přídavných ma-
teriálů, zvolené technologie svařováni a kvalifikace pra-
covníků. Formálním nedostatkem předpisu je kategorizace,
která vychází:

- ze závadnosti prostředí JE pro obsluhující personál
- z přístupnosti při montáži nebo za provozu
- z namáhání vnitřním nebo vnějším přetlakem.

Tato kategorizace je zastaralá tím, ie uvažuje nepřis-
tup nos t svarů I. kategorie pro opravu (tato činnost se ve
skutečnosti provádí); dalším nedostatkem je, ie vůbec není
uvažováno tepelné namáhání svařené konstrukce za provozu
a též to, že není zvažována bezpečnostní funkce svařeného
zařízení a možnost její ztráty, jestliže by došlo k poruše
svarů. Je třeba si připomenout, i* některá kriteria hodno-
cení gwarto podle PK 1514-72 nejsou v souladu se zásadami
stanovení klasifikačních stupňů svarů na základě rádiogramu
podle ČSA 05 1305. Vlastni dofektoskopické práce zabezpeču-
je na JE se 4 bloky s WER 44035 odborných pracovníků,
kteří současně zabezpečují též přípravu a vyhodnocení PK.
V souladu se zásadami stanovenými $ 14 Výnosu ČSKAE č. 5/70
a S 11 Vyhl. ČUBP č. 105/1982 Sb. mohou defektoskopické
kontroly svarů, návarů základního materiálu vykonávat pou-
ze pracovníci absolvující lx ročně školení a přezkoušeni
s předpisu PK 1514 a mající základní defektoskopické vzdě-
lání dle COS 3/81. Školení těchto pracovníků zabezpečuje
Gft ČEZ ve spolupráci s KKMS Chomutov.

Provozní kontroly ve WER 1000 by mělo dle stávající
koncepce zabezpečovat celkem 42 pracovníků defektoskopie,
oviem jak vyplývá z rozsahu vybraných zařízení tento počet
nepostačuje.
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V. BÍZEK. J . BOUDA, J . áPUNDA

ČSSR

OBJEKTIVNÍ MČfeHl VELIKOSTI VAD Pftl PROZAŘOVÁNI ZVAROVÝCH
SPQjfr

1 . Úvod

Klasifikace jakosti svarových spoj6, stanoveni na zá-
klade výsledku nedestruktivní zkouiky prozirenía ionizují-
cí* zářeni" je založena na Mřeni paraaetrft zobrazených
vad na rádiogramu V poslední době Jsou jako dôsledok roz-
iírení rádioskople obdobný* zpftsobea hodnoceny i svarová
spoje zobrazené na obrazovce televizního aonlteru.

Podle Mezinárodních zvyklostí Je aožno k popisu vni-
trní vady použít 6 syabola. Na příklad pro trhlinu Jsou to
její délka 1 a saěr ** , úhel & a hloubka d, velikost t a
rozevření m (viz obr. 1).. Z těchto ieati syabola sají na
paraaetry obrazu vady (předevila na kontrast) příaý vliv
pouze úhel <©•, rozevření w a velikost trhliny t. Hloubka d
se výrazněji projeví a£ pro vétii tloultky svarového spoje
a délka 1 aá vliv na pravděpodobnost zjiitěnl (detekce)
trhliny, protože se zvétiujlcl se délkou trhliny roste
pravděpodobnost, ie úhel • ,bude aenil než liaitní (cca 12°).

Každá vada je na radiograau zobrazena jako dvourozaě-
rový útvar liííel se od svého okolí kontraste*, ve kteréa
je zakódován její třetí rozaěr. Zatíaco objektivní aěření
dvourozaěméhe obrazu vady na radiograau Je záležitosti
pouze technického provedeni, je objektivní stanoveni tretí*
ho rozaěru vady (ve saěru zářeni) záležitosti složitější.
Velikost z&ernání obrazu vady na radiograau nebo Jasu vady
na aoniteru je totiž koaplesaía vyjadrenia druhu vady. Jo-



Jí volikoati, tvaru, podaínek prozařováni a prozařováno
tlouitky svaru.

..JL

REZ A-A

Obr* 1 Paraaotry přirozone trhliny

Korolaco aozi akuto£nyai a aóřonýai parauotry vady ve
avarovéa apoji jo tla Upil, čla objoktivnóji dokáieao aí-
řtt paraaotry jejího obrazu, prodovala kontraatu (rozdílu
zfiorninl nobo jaau v alató vady a jojía okolí). Použití
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defektoaeru pro stanoveni *«likosti nepraveni porovnania
zčernáni obou obrazô na radiograau, nebo i Jiných vzoro-
vých etalonů vad, je vidy zatíieno subjektivnla faktorsa
hodnotitele.

Objektivizacs aáraní zčernáni je aoini Jan poutitia
•ikrodenzitoaetru u radiograau nebo v současnosti pautitia
apeciálni elektroniky u zobrazeni vad na televicnia aoni*
toru.

2. Exporlaentálni část

V riaci aatodické činnosti CDS-SVĎM a zavádsnl rsali-
začnlho výstupu úkolu P 09, bylo provedeno ovárani aoinosti
objektivního aeroní velikoati vad avarových spojů aodulaa
CA 1 (výrobca VPZ Praha). Tento elektronický aodul va apa-
jení s uzsvŕanýa talavizaía ratezcea uaoiAuJa suaaei a£
400 televizních sniakn do své paaáti, aáŕí a zobrazuje ira*>
ficky hodnotu videosignálu v jednotlivých bodech svislého
sloupce televizního obrazu. Týaledkaa aáfanl js jasový
profil úaôrný prozařovanýa tlouitkáa va zvolanéa aíste ob-
razu svarového spoje. ,

K overovaní bylo pouiito tupých svarových apojn
o tlouitca . io a£ 15 aa oceli, s pŕirozenýai vsdaai typu
bublin, strusky a nepruvaru. Jako atalonové vady pro neprA-
var bylo kroaě dafektoaetru pouiito sady itsrbin proaáané
ilfky 0,1 -2,0 aa a konstantní velikosti S aa, a pro pros-
torové vady sadu vývrtft v ocelovéa plechu tlouitky 0,5 a
1,0 aa. K prozařování bylo pouiito rtg pristroja a lzoto-
pft Ir192 • CoSO. Po zhotovení radiograaft byly vzorky sva*
rových spojA ve vybraných alsteeh rozbrouieny a na výbru*
soch aářany rozaáry přirozených vad (va třach aiataoh vady,
v* aaaru zárani). Radiograay byly proaéreny na aikradosito^
astru Joycs Loebl Mark III CS a v kaneoné fázi proaérany .
aodulea CA 1*K získáni televizní obrazové inforaaca byla
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•yuiit* televizní kaaery TPK 500.1 • noraálni sniaaci
elektronkou typu Endikon.

Kalibrace aodulu CA 1 byla provedena na etalonových
Tadáeh a zobrazeného defektoaetru. Ukázky aéřeni velikosti
•ad svarových spojů jsou uvedeny na obr. 2 a£ 6.

Ma obr. 2 je znázorněno aěřenl velikosti neprůvaru
svarového spoje oceli o tlouitce 12 srn v místi vyznačenéa
svislý* bílýa sloupcea. V levé části sníaka je zobrazen
jasový profil aéřeného aísta radiograau, plocha pod pro-
filea je vyčernéna, bílá vodorovná přiaka kursoru označuje
bod profilu jaau. Jehož číselná hodnota (velikost video-
sifnálu) je zobrazena ve 3. stoupci údaju obrazovky čísli-
cí 339. Modulea CA 1 byla zaórena velikost neprůvaru 1,4 aa
a reálna velikost zaéřená na výbrusu spoje byla 1,3 aa
(průaérná hodnota aéřeni ve troch aístech po postupnéa od-
bruievAní).

Ha obr. 3 jo ukázán aakrosnlaek svarového spoje doku-
aentující mřený neprůvar. Na obr. 4, 5, 6 a 7 jsou pro
názornost uvedeny prípady aôŕoní velikosti prostorových
vad (bublin a sirusky), jejichž reálné rozaéry ve saéru
záření byly od 1 aa do 2,5 aa.

3. Závor

Vyhodnocení* souboru aérení přirozených vad svarových
spojů aodulea CA 1, kteréau předcházela kalibrace aodulu na
etalonových vadách jsae došli k záveru, že tlato zařizenia
jo aožno provádět vyhodnoceni velikosti vad ve saěru proza-
řování objektivněji, než pouhýa porovnania zčernání obrazů
vad na radiograau nebo jejich Jasu na aonitoru. Porovnania
výsledků aérení velikosti vad aodulea CA 1 a jejich reál-
aou velikostí v aístě řezu svarového spoje, byla stanovena
chyba aérení - 10 až 20 % velikosti vady.
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Současné aožnosti objektivního aeření velikosti vad
ve saěru prozařováni při klasifikaci svarových spoja aodu-
lem CA 1 nedávají sice záruku podstatně vétií přesnosti ae£
odhady poaoci etalonových vad, ale aěřenl není zatlieno
subjektivnia faktoraa vyhodnoceni a aá velký psychologický
význam při rozhodování sporných výsledků zkouSky prozařo-
váním.

Fotografie sú zaradené v prílohe

•ľ!"'
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J. ŠPUMDA. J. KOMANEC. J. POCHMA*. V. BlZEK
ČSSR

ZPRACOVÁNÍ OBRAZU SVARU

Úvod

Jednou ze základních metod nedestruktivní kontroly Ma-
teriálu je radiografie. Jejíau dalSlmu rozšírení vfiak bráni
devizová náročnost filmů a chemikálií a omezené pracovní
kapacity. V radé prípadu je řešením přechod k radioskopii,
kttri zobrazuje T reainea Case, tody i sa pohybu, a 8 vel-
•1 aízkýai provozními náklady. V tomto příspěvku Jsou uvě-
deny poznatky z vývoje* realizace a nasazeni českosloven-
ského radioskopického systému, který dodává Vývojová a pro-
vozní základna výzkuraých ústavů v Praze d - Běchovicích
(VPZ Praha), se zvláštním zřetelem k vyuiití vhodných no-
tod zpracováni obrazu svará.

Československý radioekopický systém (obr. I) je zalo-
žen na převaděči obrazu se zesilovačem jasu, který je scho-
pen účinne zpracovat záření v rozsehu energii asi 30 - 420
keV. Zesílený obraz snímá ve viditelném spektru upravená
promyslová televizní kamera. Obraz se hodnotí vizuálne
v ovladovné s pomoci tzv. doplňkové elektroniky.

Dosažení vysoké produktivity kontroly je podmíněno
vhodným polohovadlem kontrolovaných výrobků. Toto poloho-
vadlo aá vidy speciální rysy podle výrobního sortimentu a
není předaětea dodávky.

Účinnost nasazeni radioskopického systéau závisí i na
Jakosti poskytovaného obrazu. Tu lze zlepšovat jednak úpra-
vou podmínek prozařováni, jednak dodatečným zpracováním te-
levizního obrazu.
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Prostředky zlepfieni rozoznatelnoati vad

Rozeznátelnoat vad se zlepšuje u fis. radioakopickébo
syatéau dvěaa způsoby. První a rozhodující je vysazeni svaz-
ku zářeni tak, aby byla ozařována jen právě zobrazovaná
část kontrolovanáho předaětu a aby na převaděč dopadalo žá-
re ni jen z této části. K tOBU účelu se užívají vhodné pev-
né clony uaíatěné na výatupnía okénku rentgenky. Pred pře-
vaděč obrazu ae pak dává většinou dálkově nastavitelná ob-
délníková clona. Lepší provedení clony uaoinuje nezávislé
řízení polohy všech čtyř segaento a navíc i natáčení clony
kolen oay svazku záření. V aoučaanoati končí ve TPZ Praha
vývoj takové clony přizp&oobené k radioskopickéau sy»téau.

Druhýa zp&sobea zlepšeni rozeznátelnoati vad je vhodné
maskování stínítka obrazovky. Jestliže totiž aáae při nega-
tivnía zobrazeni aprávně vyaezen avazek zářeni, aohou být
odatíněné okraje obrazu na obrazovce jasně bílé. Dfisledkea
je zhoriení podaínek rozeznatelneati vad v taavých partiích
obrazu. Toauto jevu bráni jeden z funkčních aodulfi doplnko<f
vé elektroniky - aodul aaaky PG 1. Tento aodul vkládá do
obrazu černou obdélníkovou aaaku aloženou ze 4 nastavitel-
ných segaentft a takto upravený obraz poakytuje hodnotiteli*

Prostředky k vyhodnoceni rozaěrů vad

Čeakoalovenaký radioskopický systéa dovoluje vyhodno-
cení rozaěru vad, které aají prostorový charakter. Příčné
rozaéry (tj. v rovině kolaé k ose svazku záření) lze určit
poaocl kalibrovatelného čtvercového rastru, který je gene-
rován elektronicky aodulea K l i vytváří na obrazovoe Ja-
kousi obdobu ailiaetrového papíru. Rastr (obr. 2) je vklá-
dán do videosignálu, takie po kalibraci je platný při libo*
volnéa zvětienl obrazu.

často je důležité zjistit 1 rozaěr vady ve saěru-pro-
zařování (např. hloubku kořenové vady). Odpovídající lnf#r«
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•ace je obsažena ve videosignálu, jehož ekaažitá hodnota
odráží intenzitu záření prošlého po daném paprsku kontro-
lovania predate tea. Ke stanovení rozsahu a tedy i přípust-
nosti vady je vhodné zkonstruovat a vyhodnotit jasový pro-
fil podél zvoleného sloupce, jak to zajišťuje aodul jaso-
vého profilu CA 1* Jasový profil je pak aožné podrobně pro-
aéřit poaocí kursoru (obr. 3).

Rekonstrukce obrazu

Radioskopický obraz je často znehodnocován áuaea. Jeho
potlačení lze provést suaací (integraci) televizních snía-
kft. Požadavek rychlého vykonání operace vede k nasazení
rychlé číslicové obrazové paaéti, která se vyrábí ve VPZ
pod označenia DIM 1. Dá se akuaulovat až 1024 televizních
aníaků, což zlepšuje poaér signál/šua 32-krát.

Zvýraznění obrazu

Lepši rozeznatolnoat vad je aožné podpořit vhodnýa
předzpracovánía obrazu. Jednía z velai prostých, avšak uži-
tečných způsobů je aplikace 1. nebo 2. parciální dertvace
vo zvolenéa saéru. Výsledný pseudoplastický obraz aá potla-
Son kontrast velkých ploch, jak je patrné z obr. 4. V čes-
skoslovenskéa radioskopickéa systénu plní tuto úlohu aodul
filtru VF 1 (nebo VF 2).

Siřeji využitelných výsledku lze dosáhnout poaoci li-
neárních lokálních operátorů* V «ou£asno«ti probíhá výběr
vhodných lokálních operátora s prihlédnutía k jejich účin-
nosti při zpracování obrazu svari a k aožnosti opakovatel-
né technické realizace odpovídajícího procesoru, který by
oól pracovat v reálnéa Čase.
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go úhrn

Príapevek struCné popisuj* nektare awznoati zpraco-
váni radioakopických obraza svara, které jsou využívány
• trn. rentgan-televiznla retázoi.

Fotografie sú zaradené T prílohe
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F. R. SOSNIN, V. G. FIRSTOV
ZSSR

ROZPRACOVANIE METÓD A PROSTRIEDKOV RONTGENOVEJ KONTROLY
ZVAROVÝCH SPOJOV

Vykonávanie rôntgenovej kontroly zvarrtvých spojov na
•účasnej vedecko-teetmickej úrovni so zabezpečenia vysokých
ekonomických ukazovatelov predpokladá určenie požiadavok
ako na zdroje rentgenového žiarenia, tak i na systémy zís-
kania, spracovania a znázornenia informácií o kontrolovanom
zvarovom spoji.

Riešenie týchto úloh je zviazané s vytvorením silno-
prúdových rentgenových prístrojov kábelového typu RAP-
-160/320K-10, RAP-420K-10, ktoré majú vysokú stabilitu
rentgenového žiarenia a prevádzkovú spoľahlivosť. Použitie
nového smeru v rozpracovaní takých prístroje? s riadením
na báze magnetickej komutacie v hlavnom obvode, odstraňuje
rádiové ruienie a zabezpečuje vysokú rýchlosť regulácie.

Základnou prednosťou riadenia rontgenových prístrojov
na základe transformátora s magnetickou komutáciou je od-
stránenie nepriaznivých komutačných javov pri prenose ener-
gie v hlavnom obvode, počínajúc od zdroja napájania.

Základný rad kábelových rontgenových prístrojov - 60,
160, 320 a 420 kV je uvedený v tab. 1.

Nevyhnutnosť zvýšenia produktivity kontroly, zvýäenie
rozsahu kontrolovaných hrúbok a zvýšenie kvality kontroly
vyžadujú prechod k napájaniu rôntgenovej trubice v prenos-
ných monoblokových prístrojoch jednosmerným napätím (alebo
k nemu sa približujúcim). Premena napätia pri zvýSenej frek-
vencii prispieva k zníženiu hmoty prístroja.



Tabulka 1

Prístroj

RAP 6OK-20

RAP 160K-20

RAP 320K-10

RAP 420K-10

Anódové
napätie

kV

10- 60

10-160

10-320

60-420

Anodový
prúd

mA

20
20
10
10

Efektívne
ohnisko

on

2x2

3x3
4x4
4x4

Hmota
žiariča

kg

6,0

8.0
35,0

78,0

Tabulka 2

Pristroj

RAP 10011-10

RAP 160M-5-1

RAP 160M-5-2

RAP 2O0M-5

Anodové
napätie

kV

10-100

10-160

10-160

30-200

Anódový
prúd
•A

10

5

5

6

Efektív-
ne ohnis-
ko - no

1,5x1.5

1,6x1,6

1,6x1,6

2x2

Spôsob
napätia
na tru-
bici

pravo-
uhlý
impulz
100 Gc

pravo-
uhlý
impulz
lOOOGc
jedno-
sme rné
jedno-
smerné

Hmotnosť
monoblo-
ku - kg

12,0

18,0

20,0

30,0

Nové spôsoby spracovania obrazu, rontgenotelevlzne,

rontgenometrické, rozklad obrazu a jeho znovu získanie po-

mocou poftítača vyžadujú zvýšenú stabilitu vyžarovania so

spojitým vysielaním žiarenia alebo vo forme impulzov,

s frekvenciou synchronizovanou s frekvenciou premeny. Pre-

to rozpracovanie monoblokových rontgenových prístrojov

s nahromadeným zariadením v hlavnom obvode a s trubicou

s ohrievanou anodou je perspektívny smer pre celú rádio-

grafiu a najmä pre rontgenometrické systémy s impulznými
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meničmi. Základný rad monoblokových rontgenových prístro-
jov pripravených na sériovú výrobu a ich základné parametre
•ú uvedené v tab. 2.

Analýza nestacionárnych procesov, v. tomto prípade
rýchlo prebiehajúcich, v opticky nepriehladných prostre-
diach rôznej nepriepustnosti dovolili formulovať základné
požiadavky na systémy impulznej radiačnej kontroly.

Silnoprúdové IRP (Impulzné radiačné prístroje) vyrá-
bané MNPO "SPEKTR" dovolujú získať v jednotlivom impulze
20 ai 50 nš rontgenovó žiarenie do 100 a viac mR, čo dovo-
luje výrazne rozšíriť použitie radiačnej kontroly.

V MNPO "SPEKTR" boli urobené práce na zlepšenie spo-
Iahlivosti rô'ntgeno-televlznych introskopov, na zlepšenie
ich metrologického zabezpečenia. V roku 1987 boli urobené
atestačné skúšky rontgenotelevíznych prístrojov RI-60 TK
a na základe výsledkov týchto skúšok bol im udelený vyšší
akostný stupeň. • súčasnosti rôntgenotelevízne introskopy
sa vyrábajú sériovo v závode SEVKAVRENTGEN. Varianty pre-
vedenia a koBpletnosť introskopov RI-60 TK je uvedená
v tabuľke 3.

Taburka 3

Introskop

RI-60TK-1
R1-60TK-2
RI-60TK-3

Typ
zdroja

Typ TV
systéau

PTU-50
PTU-50
PT0-5O

Typ
meniča

OX-273
0X-193B
ORI-P

Priemer vstup-
ného pracovné-
ho póla

210
150
200

Rôntgenotelevízne introskopy RI-60TK zabezpečujú mož-
nosti prevedenia kontroly kvality zvarových spojov hrúbky
u oceli od 6 do 30 mm s oitlivosťou pri normálnych podmien-
kach 1,5 at 2,0 % a pri pohybe kontrolovaného predmetu
e rýchlosťou do 3 m/min - 3 al 4 %.
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Väčšie možnosti v rozvoji rontgenovej kontroly zvaro-

vých spojov poskytuje použitie rontgenotelevíznych a ront-

genometrických systémov s hromadným číslicovým spracovania

údajov.

Rozpracovaná rastrovacia rontgenotelevízna aparatúra

dovoluje značne znížiť vplyv účinku rozptylového žiarenia

• osobitne pozadia kontrolovaných elementov.

Použitie dva i viac štrbinových kolinátorov dovoluje

cestou spracovania elektrických signálov, proporcionálnych

intenzít žiarenia, ktoré prejde cez odpovedajúci koliaá-

tor, oddeliť užitočný signál (od defektu) z celého obrazo-

vého signálu bez skreslenia jeho spektrálnej charakteris-

tiky. Súčasne, volbou vzťahu medzi rozmermi štrbinových

kolimátorov možná kompenzovať nerovnoměrnosti obrazového

signálu, spôsobené nerovnomernosťou žiarenia v kontrolova-

nom poli a zmenšiť kolísanie jeho amplitúdy, spôsobené

rôznou hrúbkou kontrolovaného predmetu. Okrem toho signál

nemá časové premennú jednosmernú zložku v ASOIZ.

V ZSSR sa venuje velká pozornosť progresívnym metódam

radiačnej kontroly, ktoré nepotrebujú rontgenové filmy ale-

bo dektory obsahujúce striebro. V tomto smere sa už dáv-

nejšie používajú elektrorádiografické metody (xerorádio-

grafia) s použitím selenových dosiek.

V UNPO "SPEKTR" boli rozpracované elektrorontgenogra-

fické zariadenia typu ERGA a taktiež elektrorontgenogra-

fické komplexy s vlastnou biologickou ochranou RI-20 ERG

a Hl-20 ERT, obsahujúce technologický blok exponovania,

rontgenový žiarič, systém automatického premiestňovania

kaziet, blok elektrografického spracovania selénových do- S

siek, dovolili realizovať spôsob riadenia okrajovým efek- /

tom pri elektrostatickom zobrazení. Použitie farebných lu- '

minescenčných metód získavania elektrorádiografických snía- v

kov dovolilo zvýšiť kontrast získaných zobrazení. ;l
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Do zostavy komplexu môže byť zaradený i systém automa-

tickej analýzy zobrazenia rontgenooptického meniča s tele-

víznym prístrojom. Vykonané skúšky ukázali efektívnosť po-

užitia elektrorontgenografických komplexov pri kontrole

zvarových spojov technologických potrubí.

I
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G. BASLER
BRD

RONTGENOVÉ PRÍSTROJE NA SKÚŠANIE ZVAROVÝCH SPOJOV

1. Rentgenové prístroje so stredofrekvenčnýa napájania

Konvenčné rontgenové prístroje na striedavý prúd do-
siahli vysoký stupeň rozvoja. Na to poukazuje i veľká po-
dobnost špeciálnych prístrojov rôznych výrobcov. Tento
program zahŕňa väčšinou rozsah napätia od 150 do 300 kV
pri intenzite prúdu od 3 do 8 má. Jednoduchá technika za-
pojenia a zloženie pozostávajúce len z dvoch komponentov
urobili z týchto typov prístrojov klasické mobilné zdroje
žiarenia na skúšanie zvarov.

Zvýšené požiadavky obzvlášť z oblasti jadrovej techni-
ky ukázali hranice aožností a nevýhody týchto prístrojov.
Ako tuké odzeme menovať;

1. Inštalácia rôntgeniek a transformátorov vysokého
napätia v jednom celku vedie nutne k objemnému zdroju žia-
renia, ktorý často nemôže byť správne umiestnený v blízkos-
ti zvaru.

2. Použitie rôntgenky s vysokým napätím striedavej po-
larity obmedzuje teplotu a výkonovú hustotu v ohnisku (ne-
bezpečie spätného zapálenia). Z toho vyplývajú vo vzťahu
k výkonu žiarenia velké rozmery ohniska.

3. Priame napájanie prístrojov striedavým napätím
50 Hz má za následok nepriaznivý pomer výkonu Žiarenia
k hmotnosti a objemu tanku rôntgenky.

4. Spektrum a tým aj fotografické pôsobenie žiarenia
je len obecne presne definované, pretože prúdová napi-
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ťová charakteristika striedavých rontgeniek podlá typu ko-
liie.

Vymenované nedostatky môžeme porovnať s jtdnosnernýai
rôntgenovýai pristrojai. Z tohto dôvodu sa presadili v ob-
lasti jadrovej techniky jednosaerné rentgenové prístroje
napriek ich všeobecne vyššej hmotnosti a komplikovanej
stavbe celého zariadenia a jeho vyššej ceny. 0 to viac sa
•ôže očakávať od nového vývoja.

Tu sa jedná o jednosmerný rontgenový pristroj, u kto-
rého sa získava vysoké napätie pomocou napájania strieda-
vým napätia strednej frekvencie (20 kHz).
Ttuto koncept technicky náročného zapojenia umožňuje velké
snlienie hmotnosti.

Prvý aodsl v tejto technike bol koncipovaný pre sta-
cionárne použitie tak, aby sa pred zavedenia do mobilného
použitia mohli zhromaždiť nové poznatky.

Obr. 1 ukazuje v popredí kompaktný zdroj žiarenia no-
vého druhu pozostávajúci zo zdroja vysokého napätia a
z jednosaernej kovo-keramickéj rôntgenky. Obidva kompo-
nenty sú pevne spojené, takže pre prístroj na jednosmerné
napätie odpadajú typické vysokonapäťové káble. S hmotnos-
ťou cca 17 kg je kompaktný zdroj žiarenia lahší ako pórov*
natelný pristroj na striedavé napätie. Celková dĺžka cca
621 mm je však v niektorých prípadoch nevyhovujúca.

V rámci ďalšieho rozvoja bol zdroj vysokého napätia
vybavený konventnou vysokonapäťovou zástrčkou, takže jed-
nosmerná rontgenka môže byť pripojená obvyklým spftsoboa
(obr. 2).
V porovnaní s inými aktuálnymi jednosmernými prístrojmi
na aobilné použitie sú prednosti nového pristroja výrazné:

tí
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Typ prístroja

Hmotnosť v kg

RÔntgenové trubi-
ca, vysokonapäťový
zdroj

Vysokonapäťový ká-
bel
Spojovací prístroj

Súčet

Obsah (v l itroch)
zdroja vysokého
napätia

ISOVOLT (4 mA)
160 H 1 s kom-
pakt, zdr.žiar.

17

8
45

6 2

14
s trubicou

• odd.
trubic.

10
14C+3.5

14
25

63

cca 14

ISOVOLT
160 TL
10 «A

10
43

14
19

86

59

160 T
34 BA

10
146

14
40

210

96

Obmedzenie napätia rontgenky na 160 kV bolo podmiene-
né rontgenkami, ktoré boli k dispozícii. V súčasnosti sa
pripravujú varianty pre napätie max. 200 a 320 kV so stre-
dofrekvenčnýa napájania. Všetky vymenované jednosmerné
prístroje majú spoločnú tú vlastnosť, ie vysoké napätie sa
rfá priamo zmerať a použiť jeho skutočná hodnota pre stabi-
lizačné zapojenie. Z toho vyplýva pre skúšanie materiálu
viac ako dostatočná presnosť a reprodukčnosť.

Stredofrekvenčná technika poskytuje navyše z dôvodu
zapojenia vysokú stabilitu, takže nové prístroje bez modi-
fikácie vyhovujú požiadavkám radiometrickéj techniky a do-
zimetrie.

; • ':>'!<•

i

2. Optimalizácia ohniska

Rozmery ohniska pre jadrovo technickú oblasť vhodných
ró'ntgeniek sú podlá ich výkonu v rozpätí 0,2 až 1,5 sa a
dovolujú rádiografické skúšky s príslušne malým odstupom
fij.a-fokus. Napriek tomu majú ale ohniská zmienenej vel-
kosti predpoklad pre výkonnú rontgénovú kontrolu zvarov.



Pretože pri rédioskopii utsttóže byť kompenzovaná nep

intenzita žiarenia predĺženou expozíciou bez vys&ích ná-

kladov, dochádza k požiadavke zvýáiť intenzitu žiarenia

napriek malému ohnisku. Táto požiadavka môže byť splněni

zmenáenís uhlu vyžarovania na prijímací formát, zobrazova-

ča. Najčastejšie používané zosilňovače rontger.ového obra-

zu majú priemer vstupného tienidla 150 a 300 mm. Pri tech-

nologicky podmienenom odstupe prijímač - ohnisko 700 mm

vychádzajú výstupné uhly žiarenia 12 - 24 . Naoriek iosou

majú konvenčné rontgenky bežne uhol vyžarovanie 40°. Re-

dukciou na potrebnú mieru môže sa preto pri rovnakej op~

bielej veľkosti ohniska termické ohnisko - a tým aj výkon

žiarenia - takmer zdvojnásobiť. Týmto opatrením sa môže,

ale tiež pri rovnakom výkone žiarenia veľkosť ohniska

zmenšit o polovicu. Pritom je ale treba zohľadniť, že re-

dukovanie potrebného uhla žiarenia nastáva len v pozdĺžnej

osi rontgenky. Priečne na os rontgenky zostáva zachovaný

uhol vyžarovania 40 , takže vo všeobecnosti nie sú s tým

spojené obmedzenia pre rádiografickú prax.

Vychádzajúc z uvedených názorov bola vyvinutá 160 kV

trubica, ktorá pri nominálnej veľkosti fokusu 0,2 až 0,4

mm umožňuje anódový stratový výkon 640 W, čo zodpovedá

prúdu 4 mA pri 160 kV. Zodpovedajúce modifikované typy

trubíc v rozsahu 320 až 420 kV sú k dispozícii.

v:ŕ

Obr. I Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4
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Na príkladoch prežiarovacej akuiky zvarov bude áalej
ukázané, čo sa dá dosiahnuť • týmito typui rontgeniek pri
správnom použití a kombinácii so zariadením na obrazovú
integráciu.

Obr. 3 ukazuje rontgenograa 13 m hrubého svaru (Fe).
Orot priemeru 0,125 ma dokumentuje rozoznateľnosť 1%.
Zvarový šev (Fe) na obr. 4 je 50 mm hrubý a bol prežiare-
ný 300 kV napätím. Drôt priemeru 0,32 mm dokumentuje ro-
zoznatelnosť 0.7V.

\
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A. JEDRZEJEWSKI
PÍR

PROBLEMATIKA BÁPIOCRAFICKÉHO TESTOVANIA ZVÁROV.
PRIPÁJAJÚCICH TRYSKY K TLAKOVÝM NÁDOBÁM

Zvary, pripájajúca trysky k tlakový* aádebáa (áelej
len zvary tryska^oádoba) aa vyakytujú pri rôznych tlako-
vých nádobách, nádržiach a inštaláciách. Pro koaplexnosť
tvarov ja ich nedeštruktívna testovanie ktoroukolvok ob-
josovou aetódou obtiažne a čaaovo náročná. To bolo aj prí-
činou, prečo takáto teaty boli «ž dorfedávna pravidelne vy-
lučovaná z prograaov radiografickáho a ultrazvukováho skú-
iania rôznych objektov. Aviak rýchle rastúce požiadavky na
kvalitu v jadrovej energetike a v iných oblastiach aenia
situáciu a auisia sa vyvinúť a uplatniť efektívna skúiobná
postupy.

Vo vačiine prípadov svary tryska-nádoba aôžu byť skú*
ianá radiograficky • použitia niektorej z naaledovných
•etód, t.j. konflguráoil zdroj-objekt-fllsi:

1. Centrická, kej zdroj a fila sú uaiestnenó ako to
ja znázornená na obr* 1. Ja to najjednoduchší spôsob akú*
áania, ale aôže sa použiť iba ak geoaetričká skreslenie
nie je kritická (velký prieaer, aalá hrúbka atien ústia
trysky a ohnisková vzdialenosť zdroja). V oatatných prípa-
doch sa zdroj ausl preaiestniť pod os a uaieatniť excen-
tricky. Možnosti uaiestnenia zdroja aú; vo vnútri alebo
alas nádoby, a teda ostávajúca dve aetódy sa aôžu poaene-
vsť:

3. Kzcentrlcká vnútorná a
3. Izcantrioká vonkaitia (pozri obr. a).
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Source of radiation

Obr. 1 Usdestnenie zdroja pri centrickej awtóde
wold - zvar, stub - stoná ústia trysky*
sourco of radiation - zdroj iiaronia

Excentric outer
method

Source, of
radiation

Excentric inner

'*\fi

••••>.

• ?:'??
: '?>" '•••

/ , ' ) • " • "

Obr. 2 Uaieetnenle zdroja pri oboch.excentrických aotódach
oxcentric outer sethod - aetoda excentrloká vonkaj-
iia. oxcentric inner sethod - aetoda excentrická
vnútorná

Treba poznaaenat, £e kýa pri pouilti (1) aetódy je
treba na prežiarenie celého zvaru jedinú expozíciu, dallie
dve aotódy vyžadujú niekoľko expozícii na úplné otestovanie
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zvaru. Počet potrebných expozícií zárimi od niekoľkých
faktorov, najviac od tvaru úatia trysky. Napr. pri použl~
ti aetódy (3) sa v praxi aože ukázat nutných okolo 16 zá-
berov.

Spoaedzi viacerých faktorov, ktoré rádiograflckú kon-
trolu robia ťažkou, by «a nasledujúce dve aali uviesť na
prvoa aieste:

Založenie filau. Pila by aal byť prstencového tvaru
zodpovedajúcich rozaerov a aal by byť vložený do kazety
rovnakého tvaru. Nie Je aožné vyrezať fila a vyhotoviť ka-
zetu proaptne a efektívna bez špeciálneho vybavenia. Núdzo-
vé riešené kazety aa budú vždy bortiť a nikdy nezabezpečia
ten správny kontakt aedzi filaoa a olovenou fóliou.

Oalsstnonio zdroja* Ako to znázorňuje obr. 2, pre koa-
pletné skúšanie aetódou (2) alebo (3) by zdroj aal byť pos-
tupne uaiestňovaný v preane určených bodoch priestoru. Usku-
točniť takéto preaieatňovanie zdroja bez Špeciálneho vyba-
venia je ťažké alebo vôbec neaožné.

"Určité zariadenie a technológia akúiania zvarov trys-
<<tft*:nádoba boli vyvinuté na Ústave pre atóaovú energiu
v Polsku. Práce na tejto úlohe eite pokračujú. Uvádzaae

príklady takettóto zariadenia na rožnej úrovni vývoja.
•' *- • „.

1. Rezačka filau - obr. 3

lento* prístroj je určený na rezanie filau a olovenej
fóljjr^ô prstencových tvarov, s vonkajšia poloaeroa pod
r » 210 aa. wy

2. Za riadenie* na zhotovovanie vákuovo balených kaziet
obr. 4

Je to zváračka plastickej fólie, vybavená vákuovacla
zariadenia, t.j. zariadenia na zavedenie a uaiestnenie
filau a fólie - aada špeciálnych elektród pre filay
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nych tvarov a t d*. Vákuová kazeta z PVC zabezpečuje výborný
kontakt aedzi filaoa a olovenou fóliou a nikdy sa nezbor-
tl. Testy potvrdili, že takýto kontakt prináša značný ná-
rast citlivosti; niečo okolo 1 stupňa v radení R'lO.

3. Rotatrón

Takto bol poaenovaný prístroj, od ktorého sa očakáva,
že vykoná celý postup rádiografickej kontroly (okrea che-
aického spracovania filau) pre obe excentrické aetódy:
vnútornú i vonkajšiu. Vôbec prvý prototyp takéhoto prístro-
ja je na obr. 5. Zdroj žiarenia je uniestnený na ranene
prístroja, ktoré vykonáva otáčavý pohyb a je zastavované
na požadovaných, vopred určených aiestach na vopred urče-
ný expozičný čas.

Fila aa uloží do špeciálnej okrúhlej kazety, ktorá
taktiež vykonáva otáčavý pohyb, uaožňujúci tak zachytenie
rádiografického obrazu celého zvaru na jediný pás filau.
Pre riadenie činnosti prístroja je k dispozícii špeciálna
elektronická jednotka.

Zariadenia 1 a 2 boli zavedené do praxe a úspešne pra-
cujú na ústave a v niekolkých továrňach. Zariadenie 3 je
stále vo fáze vývoja.

Fotografie sú zaradené v prílohe

Obr. 3 Rezačka filau

Obr. 4 Výroba vákuových kaziet
cassette - kazeta

Obr. 5 Prototyp rotatrónu: source • zdroj, ara - raaene,
""""•"" gear - prevod
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H. U. RICHTER, D. LINKE. K. SIEMS. H. JCRUSE. E. SCH0TZE
DDR

AUTOMATICKÉ RONTGENOVÉ SKCŽAWIE ZVÁRANÝCH SPOJOV

Obvodové zvary rôznych dimenzii aa zhotovujú v aúčas-
nosti vo velkom množstve a skúšajú aa nedeštruktívnymi me-
tódani. Podstatné skrátenie doby skúšania poaocou rontge-
nôvej skúšky aohlo by sa dosiahnuť rozsiahlou Mechanizáciou
poaocou stropných teleskopov a nástenných výloiníkov, pri-
čoa by boli prednostne optimálne umiestnené zdroje žiare-
nia. Pri zváraných malých súčiastkach (rúrové nástavce,
ohyby 180°) preberá v poslednom čase počítačom riadený skú-
šací robot polohovanie zdroja rôntgenového žiarenia a zo-
silňovača rontgenovóho obrazu, a do tohto komplexu prislú-
chajúci Špeciálny transportér polohovanie skúšaného objek-
tu.
Pomocou rôntgenových skúáacích robotov sa sériovo skúšajú;

- rúrové nástavce s menovitou svetlosťou 25 až 400 am
a hrúbkou steny 2,5 až 16 am,

- ohyby 180 s priemerom 57 at 319 an a hrúbkou steny
5 až 16 am.

Automatizácia tohto procesu skúšania bude v budúcnos-
ti doplnená rentgenovým obrazovým vyhodnocovaním, pričom
sa dosiahne riešenie CAQ s nízkymi nárokmi na obsluhu.

2. Skúäaci robot

Na portáli robota sú stavebné skupiny stavebnicového
systému zváracieho robota ZIS 995 (obr. 1).



55

Na translačných jednotkách sú pripevnené:
- kovo-keraaická rontgenka 160 kV (firaa Rich. Sei-

fert, Ahrensburg, NSR)
- rontgenové zosilňovače obrazu ZOX 193 Kli (Chirana,

Praha-Modŕany, ČSSR)
- rontgenové televízna kamera RFA 4010 (VEB Studio-

technik. Berlin, NOR).

Skúšané objekty sú umiestnené na transportnom vozíku
na koľajniciach na troch otáčavých tanieroch. Tieto tanie-
re sa dajú otočiť maximálne o 20°, aby umožnili prežiarenie
na elipsu (obr. 2).

Translačné jednotky portálu robota, teda rontgenka
a rontgenový zosilňovač obrazu, ako aj transportný vozík
s otáčavými taniermi sú polohované počítačom K 1003 (VEB
ROBOTRON Elektroník, Zella - Mehlis, NOR) - obr. 3. Pre
každý skúšaný objekt sú k dispozícii magnetické karty, kto-
ré riadia program počítača.

V závislosti od dimenzie a geometrie skúSaných objek-
tov nasleduje prežiarenie na elipsu cez dve steny (malé
predmety) alebo centrálne prežiarenie (velké priemery),
pričom rontgenová trubica sa zasúva do rúry.

3. Vyhodnotenie rentgenového obrazu

Na televíznom monitore sa vizuálne vyhodnocuje rontge-
nový obraz zvaru. Neprípustné chyby zvaru sa označujú far-
bou zo striekacej pištole bezprostredne na skúäanom objek-
te. V súčasnosti sa robia pokusy s využitím obrazového
spracovania systémom BVS 6472 (VEB ROBOTRON - Vťrtrieb,
Berlín, NOR), aby sa zautoiaatizovalo vyhodnotenie ró'ntgeno-
vého obrazu pomocou počítača.

f
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Obr. 1 Skica rontgenorého skúSacieho zariadenia 1:20
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P. CIOAAU, M. BOČANEALA. A. LOCFLI, S. MANDRILA.
I. TRUTA
RSR

PRÍSPEVOK KU KLASIFIKÁCII PRIEMYSELNÝCH RÁDIOGRAFICKÝCH
FILMOV

Anotácia

Prednáška hovorí o chovaní sa skúšobného rentgenového
pristroja a rádiografických filaov pri použití pôvodnej
metody IQIa.

Porovnáva aa ruajunská aetóda IQI a aetódaai podlá
EPS(%) (ASTM-E746), DIN AFNOR a ASME IQI.

Skúiky sa robili na filaoch AZOKURES (Rumunské cheaic-
ké závody) a AGFA-GEVAERT kvôli faktoru kvality filau
(FQF).

Navrhuje sa systéa klasifikácie kvality, založený na
hodnotách EPS(%) pre ručné spracovanie filaov.

Úvod

Súčasné noray (ref. 1 a£ 3) vyiadujú presnejšie postu-
py na stanovenie základných vlastnosti rádiografických

filaov. Ďalšie výskuay, vykonané BAlI a AGFA-GEVAERT (ref.
4 až 6) viedli k novej klasifikácii na základe Wienerovho
spectra, odstupu signálu od ftuau a MTF.

Nate vyšetrovanie, založené na hodnote EPS (ref. 7)
a na ipeciálnej IQI, viedli k novej klasifikácii filaov
pre rufiné spracovanie.

Je popísaný vzájoaný poaer relatívnej citlivosti IQI

I- pedla EPS(ft) a AFNOR/Dlif.
[



Relatívna citlivosť a faktor kvality filau pre filay
AZOMORES Gl a G2 a AGFA-GEVAERT 04 a D5 sú vyhodnotené
v závislosti od sčernania pre rôzne hrúbky a expozičné
časy.

Prograa experiaentov

Používal sa rentgenový prístroj SEIFERT ISOfOLT 480 k?
konštantného napätia a ovládacia pultoa DS 3. Merania sa
zistila ohnisková vzdialenosť 1,8 aa. Bol použitý normo-
vaný zrovnávací ocelový blok podZa požiadaviek ASTM
E 746-83.

Všetky f i lay sa apracúvali vo vývojke výrobcu,
riaentálne zariadenie je znázornené na obr. 1.

Expe-

JÉ" *> M 1* tO

.-*,

Obr. 1

POMOCOU variabilnej expozície sa adžu získať rôzne hodno-
ty sčernania (OG /1-4/).

Každá konltantná expozícia sa urobila na tri filay.
Boli použité jalftie ocelové zrovnávaele bloky s rôzny

•1 hrúbkaai (2 až 18 wa) a 3°/6° sklonu. Traja skúsený
Ipecialisti prezreli každý fila. Nefatoskópy boli zn.
Seifert a Helling a denziteaetre zn. SAKURA PDA 85 a
Helling 301.
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Týaladky

Porovnania Tlaatnoatí dvoch rozdielnych filaov •• •&-
i« vykonav poaocou faktoru kvality filau (FQF), alebo re-
lativné j citlivosti, danej úplnýa počtoa IQIS (pozri obr.
2 a tab. 1 ) .

t6 i v 1013

Tabulka 1

Obr. 2
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Z týchto výsledkov j * zrejaé, že Gl u l podobné v last-
nosti ako D4 a G2 ako D5. Boli odvod*né nasledovné vzáji
né vzťahy aedzi EPS a relatívnou Q cit l ivosťou:

sdi.r.(»

° ' 7 5 Sdrôtik<*>

EPS (%) 3 UFNOR)

EPS (%) (DIN)
Sk

kde definujem:

f-n/w
19,1 • #h/»

. 100 %

(1)

(2)

(3)
akt> relatívnu citlivosť

- flh/w - ainiaálny prieaer diery/drôtika, viditelný
na f i late.

Navrhli sne novú klasifikáciu filaov pre ručné spra-
covanie založenújia itatistických údajoch EPS (pozri tab.B)

Tabulka Z CÍAS5

1
2
S
<•
5
6
7

y* s/*

o,ao~ o.9S
0.9Ť - i.OG
ÍOf- 4,i6

W - ne
i.97- 4.3B
117 - tS4
1.68-i.lt
i n - too

f UM
rype

Di
D3

Ľk.(H
05; Si

63
J>7
SB
sto

Naia klasifikácia Je koapleznejiia ako FIUHOTOME
(RCC-M3139) a aala by byť porovnatelná s hodnotaal, na-
vrhevanýai Heidtoa v ref. 4.

Záver

Pre úplnú klasifikáciu filaov Je nevyhnutné presne
určiť nasledujúce vlastnosti: odstup signálu ed iuau, MTP»
citlivosť, alebo rýchlosť ISO, BPS (S) pre ručné spraoeva-
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ni* absolútnu citlivosť IQI pr« daný materiál, krivku cit-
livosti (percepcie) (AFNOR KF A 09-206-1985), rozliäova-
ciu schopnosť lineárnych chýb, hodnoty gradientu pre daný
rozsah sčernania a Wienerove spektrua.
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J. OBRAZ
ČSSR

ZPŮSOB URČOVÁNI NÁHRADNÍ VELIKOSTI VAD VE SVARECH
ULTRAZVUKEM

1. Úvod

Hodnoceni náhradní velikosti aalých vad ve svarech je
stanoveno ČSH 01 5022. Velikost vad lse vyhodnocovat buj
poaocl srovnávacích Mrek nebo vyhodnocovacího diagraam.
Cilesi tohoto příspěvku je uvést podrobnosti způsobu, kte-
rýsi, je aoiné postupovat při hodnocení pomocí vyhodnocova-
cího diagranu při zkoušení úhlovýai sondaai, které převáž-
né přicházejí v úvahu pro zjišťováni necelíštvosti ve sva-
rech a ukázat aožné zjednodušení postupu popsaného v ČSH
01 5022.

2. Zpftsobv získání srovnávacího echa

Neznáaty akustický tisk vysílaný sondou do zkoušeného
•ateriálu se vyloučí poaocí srovnávacího echa. Nejjednodu-
ší, avšak nikoli nejvýhodnější, je použit koncové echo od
nekonečné odrazové plochy orientované kolao na oau ultra-
zvukového svazku. Jde o zpftsob totožný s postupea u pŕlsjé
soniy. Nevýhodou je nutnost aít k dispozici zvláštní Mrku
pro každý úhel loswi sondy (obr. la). Výroba téohto aérek
je nákladná a při požadované šířce koles 100 •• je jejich
celková haotnost značná* často se stává, že úhel loau son-
dy se o několik stupňa odchyluje od úhlu orientaoe odrazo-
vé plochy. Tia se podstatné ovlivní výška srovnávacího
echa a tí« 1 přesnost hodnocení.



d)
_l Měrka pro získini srovnávacího echa při použiti
"~ úhlových sond.,a) nekonečná rovná odrazová plocha,

b) válcové zakrivená odrazová plocha, c} ploché
dno vývrtu o průměru D_, d) válcový vývrt o promé-
ru DA "

Pokud se svary zkoušejí sondami s rôznymi úhly losu,
lze doporučit jednu univerzální merku s válcové zakriveným
dnem (obr. lb). Echo od válcové zakřivené odrazové plochy
je vital nei od rovné a kromé toho nezávisí na odchylce
úhlu lomu sondy. Při použiti vyhodnocovacího diagramu je
nutné nahradit velikost koncového echa na křivce pro o
velikostí echa od válcové zakřivené plochy H|tr A/. Veli-
kost Vz závisí na vlnové délce A a na rozměru elektroakus-
tického měniče rovnoběžného s povrchem zkoušeného materiá-
lu 3a a je dána výrazem

"kz20 lf-Í2
H0

20 í
3a

(1)
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kde 11 je polonér zakřiveni válcové plochy rovnající se
vzdálenosti koncového echa; l^ - 3/g«

la - dráha v lonovén klínu,
2a - rozměr měniče.

Třetin zpftsoben srovnáváni je použiti odrazu od plo-
chého dna vývrtu, jehož osa je totožná s osou ultrazvuko-
vého svazku a čtvrtýn je odraz od válcového povrchu vývrtu
s osou kolnou na osu ultrazvukového svazku. Proměř vývrtu
D c a jeho vzdálenost te jaou stanoveny normou ČSN 01 5023
(obr. lc.d).

3. Náhradní parametry úhlové sondy

Obecný vyhodnocovací diagram je použitelný i pro úhlo
vé sondy, jejichž parametry se přepočtou na náhradní nenič]
kruhového prořezu /I/. Přepočten se určí rozměr a poloha
náhradního neniče, který je ve stejnén prostředí jako je
zkoušený nateriál a ná totožné ultrazvukové pole Jako úh-
lová sonda (obr. 2). Vzdálenost středu náhradního neniče
od bodu výstupu je

ain oť i c,
ď = d i = d -i (2)

sin <Cg Cg

kde d je skutečná dráha v lomovém klínu,
& I popř. Cj - rychlost siřeni ultrazvuku v lomovém kli-

nu popř. ve zkoušeném materiálu.

Rozměr obdélníkového měniče v rovině lomu b ae transformuj
je na

cos oCa
b» - b 3 (3)

COS *"i

a tedy rozněry náhradního obdélníkového měniče jaou 3a a
2b*. Délka blízkého pole náhradního měniče Je
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Obr. 2 Náhradní měnič obdélníkového tvaru s roz-
měrem b' v rovině lomu

(1 --S) pro|# (4)

Pokud rozměr b' náhradního měniče v rovině loau je menší
než rozaěr a rovnoběžný s povrchem zkoušeného materiálu,
je nutno do výrazu (4) dosadit rozaěr a alato b*. Proměř
náhradního měniče se vypočte z výrazu (4) dosazeného do
rovnice

"ef (5)

Délka vlny X . která se vyskytuje ve shora uvedených
vztazích se vypočte ze strední frekvence ultrazvukové son-
dy, která u dobrých sond je totožná s jejich jmenovitou
frekvencí udávanou výrobcem. Prípadná odchylka obou frek-
venci bývá ve většině případů zanedbatelná, zvláště, pri-
pouití-li se chyba pri určení náhradní velikosti vady až
25 %. Předpokladem je, že jde o běžné sondy se strední sir-
kou pásaa. Širokopásmové sondy jsou pro hodnocení náhradní
velikosti vad nevhodné, protože chyba při určení náhradní
velikosti vad maže přesáhnout pri použiti obecného výhod-
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nocovacího diagram a£ 50 %. Širokopásmové sondy vyžadují
vlastní vyhodnocovací äte-graa respektující jej ich i ířku
pásma.

4. Postup při určeni vel ikosti vady

Na rozdíl od ČSA 01 5032 byl navržen a odzkoušen poz-
menený způsob vyhledáni náhradní vel ikost i vady, podle néji
se k pomerné vzdálenosti vady Lfl a celkoví pomerne velikos-
t i vadového echa V přímo najde poměrná velikost vady 0 •
Celková velikost vadového echa V je dána součtem

V = VD - Vk • Vn + 2 « M * k - l n ) (6)

kde * D je velikost koncového echa na křivce 1^ ve vzdále-
nosti L^ nebo echa od plochého dna vyvrtá na
křivce D_ ve vzdálenosti L_

P , P
Vk - hodnota na atenuátoru pri nastaveni srovnávacího

echa ve vzdálenosti * k popř. X

VQ - hodnota na atenuátoru při vodovém echu nastaveném
na úroveň Vk

06 - činitel útlumu.

Výraz (6) je určen pro hodnoceni pomocí srovnávacího echa
od rovné odrazové plochy a od vyvrtá. Při válcově zakřive-
né nekonečné odrazové ploáe se nahradí velikost V D vztahem
(1) a celková velikost vadového echa je dána vztahem

z k n k n

platným pouze pro •^k> 3 Q.
Pri jtomto jednoduchém postupu podle výrazů (6) a (7)

se nemusí jivažovat, zda se rozdíly velikosti ech a útlumů
mají odčítat ne*bo přiťitwt, ij. vynášet ve vyhodnocovacím
diagramu nahoru nebo dolu.
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Pokud se jako srovnávací odrážeč použije ploché dno
vývrtu o průměru D a v hloubce I {obr. lc), dosadí se do
výrazu (7) za Vn hodnota odečtená ve vyhodnocovacím diagra-
•u pro vzdálenost ím a velikost Da* Za Vk se dosadí hodno-
ta nastavená na atenuátoru pro echo od plochého dna D . Ve
vzdáleném poli lze jako srovnávací užít odraz od válcového
vývrtu o průměru 0 Q o délce vetší než je příčný rozměr
ultrazvukového svazku. Přepočten podle ČSN 01 5022 se určí
náhradní prosté r plochého dna vývrtu, s nímž se pracuje
stejně jako v předchozím případe.

5. Závér

Příspěvek je zašeřen na hodnoceni velikosti vad ve
svarech úhlovými ultrazvukovými sondami. Je uveden postup
pro převedení parametra sondy s obdélníkovým měničem na
náhradní měnič kruhový mající tutéž délku blízkého pole.
Pro získáni srovnávacího echa jsou uvedeny čtyři způsoby.
Vyhledání náhradní velikosti vady ve vyhodnocovacím diagra-
mu je jednoduší než v normě ČSN 01 5022 a lze doporučit,
aby při další novelizaci byl použit postup uvedený v tomto
příspěvku, který je univerzálnější a snadnější, protože od-
padá úvaha, v kterém směru diagramu se vynášejí absolutní
hodnoty rozdílů velikostí ech. Kromě toho popsaný způsob
je zaměřen na využití výpočetní techniky pomocí programo-
vatelných kalkulátorů nebo malých počítačů programovatel-
ných v jazyku BASIC.

Literatura

A / OBRAZ, J.: Zkoušení materiálu ultrazvukem. Praha, SNTL
1968 (v tiffku)
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A. SKOKUPA
PĹR

HODNOCENÍ VELIKOSTI VAD SVARU ULTRAZVUKEM

Pro hodnocení velikosti vad ve svarech byla vyvinuta
rada metod jednoduchých i složitých, jejichž přehled je
uveden v obr. 1. Prvni tři metody lze považovat za klasic-
ké, protože jsou aplikovatelné se standardním ultrazvuko-
vým přístrojem.

M
ti

I
Obr,

• Dropping echo
method

•Vanishing echo
method - c

6 d B drop
10 dB drop
20dB drop

Crystal width

Effective beam width

DGS (Distance - G a i n - Size)- Maximum echo —
method

-Ultrasonic scatter method
-Ultrasonic surface wave method
• Ultrasonic diffraction method
•Ultrasonic holography

_1 Metody pro vyhodnoceni rozměrů vad v* svarech

Při použiti metody poklesu echa se sonda pohybuj* pa-
ralelné nebo kolmo ke svaru až výška (velikost) eeha po-
klesne na předem stanovenou hodnotu na obi strany z maxima
echa. Nejpoužívaněji! je známi metoda Mp«klesu na 1/2 výs-
ky" (-6 dB) /V. '

V Japonsku se používá metoda "poklom o 10 dV, jejíi
princip je obdobný jako u metody poklesm • 6 dB /$/. V Bri'
tanii byla vyvinuta metoda "poklesu o -30 dB", při niž se
vyhodnotí kraj* vady na základě vyzařovacího diagramu son-
dy /v.
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Ma obr. 2a •• hodnotí výska vady ve avaru metodou
poklesu o 6 dB a výsledky ae srovnávají «e skutečnými roz-
•éry /V» Z diagraau je patrné, že střední hodnota vyhodno-
cených velikostí je blízká skutecnéara rozaéru, avšak pro
rozptyl výsledků úroveň přesnosti se nezdá být vyhovující.
Na obr* 2b je znázorněno vyhodnocení výšky trhliny Metodou
poklesu o 10 dB fyj. Je zřetelné, že tato technika je přes-
nějií, než aetoda poklesu o 6 dB. Je zajíaavé, že úhel
sklonu vady (trhliny) nesa podstatný vliv na přesnost mě-
ření. Vím obr. 2c je uveden výsledek hodnocení metodou po-
klesu o 20 dB. Přesnost tohoto aáření je velni nízká, ač-
koli střední hodnota odchylky je kolea nuly.

o) b)

2 20
a

2

M
a /

•

8
x mm

10 20 mm 30
Actual height h

c)
S

TJ

5

Ír
M

1
X

A "« o

a
*

'f
0-0*

e" 30*
10 mm 15

Actual height h

6 mm 8
Actual height h

Obr. 3 Uréeni výiky vady: a) aetoda poklesu 6 dB, b) ae-
toda pokleau 10 dB, c) aetoda poklesu 20 dB
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'75 mm 100

! .--i

25 50 75 mrr, ?00

Actual length I

Obr. 3 Určeni délky Tady: a) metoda poklesu s dB, b) meto-
"" da poklesu 10 dB, c) metoda mxze } ícího echa

Na dalálm obrázku jsou výsledky měřeni délky vady. Na obr.
3a jsou uvedena experimentální tfaía pro metodu poklesu o
6 dB. Diagram ukazuje, že délka je podhodnocena £ZJ- Měře-
ni výšky vady netódou úbytku o 10 dB ukazuje dobrou korala*
c i mezi naměřeným a skutečným roznér«a (obr. 3b). Rozptyl
výsledkft zkouiky je podstatná menší než při aetodé poklesu
o 6 dB /Í2/.

Při metodě mizejícího echa se pohybuje sondou rovno-
bežné se svarem, al echo úplné zmizí nm mbi strany od maxi-
ma. Vezae-li se v úvahu, že ultrazvukový mvas»k má určitou



•íŕku, je nutné odečíst od celkové drahý posuvu sondy ur-
čitou, opravnou hodnotu, abychom dostali reálné hodnoceni
délky vady* Pro zjednodušení lze vzít rozmer měniče jako
korekční hodnotu. Na obr. 3c je ukázáno hodnocení výšky
vady aetodou iírky měniče {%?. Snadno lze udělat závěr,
že uvažovaná metoda dává nejlepší výsledky, protože rozptyl
naměřených hodnot je minimální.

Je dobře známé, ie orientace vady a její tvar mají
silný vliv na velikost echa* Z toho důvodu jsou podstatné
rozdíly mezi velikostí vady vyhodnocenou podle vyhodnoco-
vacího diagraam a velikostí skutečnou. Tento závěr lze do-
kuiMMitovat zkouškami na svarech z měkkých ocelí s tloušťka-
•i od 10 do 20 mm. Svary byly zkoušeny defektoskopea
krautkrá'aer s miniaturními sondami (1MB 70). Náhradní plo-
chy vad Fd = d /4 (d - prAaer náhradní vady) byly srovná-
vány se skutečnými plochami vad vypočtenými podle vztahu

F * s . I

Skutečná délka í byla určena na základe radiogranů,
zatíai co hloubka s byla změřena na metalografických vzor-
cích (obr* 4a). Výsledky zkoušky jsou ukázány v diagramu
na obr* 4b. Na základe statistického rozboru byl určen ná-
sledující vztah udávající průměrnou plochu podle vyhodno-
covacího diagramu;

F u = a.l d
2 » 2,7 Fd

Podle očakávaní byl pozorován větší rozptyl výsledků
zkoušky. Poměr skutečné plochy F k náhradní Fd ae mění od
1,2 do 10 (čárkované krivky v obr. 4b). Rozptyl výsledků
závisí na skutečné velikosti vady. Malé vady se vyhodnotí
• menší přesnosti než vady velké.

f
f
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a)

Mťtallographic sample

T

Ô 1 2 3mm 4
Equivalent diameter d

Aktual surface area

F » s l

O 1 2 3 4 5 '
Equivalent surface area Fé

Obr. 4 Určeni plochy vady podle vyhodnocovacího diagram;
a) určení skutečné velikosti vady, b) výsledky
zkoušky

Pro praktické použiti lze udělat tento závěr:
Není snadné stanovit, které z diskutovaných aetod je nej-
spolehlivěji! pro určení výiky vady. Snad nejpřesněji! je
aetoda používající pokles 6 a 20 dB.

Pro účely určeni délky vady se zdá být nejpřesněji!
aetoda aizejiciho echa.

Metoda srovnáváni výiek ech, jako např. podle vyhodno-
covacího diagraau, která aá velký rozptyl výsledku, by se
aěla oaezit pouze na speciální případy, kdy vady jsou aalé,
jejich krsje nelze rozeznat.
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Defecta. Kopenhagen 1977

/5/ FUJIMOHI, T.: Preaent status of the study in Japan on
noadeatructive determination of size of welds. Part I.
Determination of length of weld defecta by ultraaonic
angle-beam examination
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M. VATRAS
ČSSR

ULTRAZVUKOVÉ SONDY PRO ZJIŠŤOVALI PODHÁVAROVÝCH TRHLIN

Auateaitické návary aajl anizotropal atrukturu, zej-
aéna jaou-li aloiené z vloe vratev a razných aateriála. T*
a* projevuje raznou rychleatl iíŕeal ultrazvukových via
v rožných aaérech prozvufteváai. Pr« doaaienl •ptlailolh*
paaáru aigaAlu a iiau auala* znAt frekT«n6nl zivialaai
Mtluau. Cílaa práca byla vypracovat ultrazvukové aondy pra
zjiiťovAní podnávarových trhlin, orientovaných kolaa k po-
vrchu.

Z dodaných vzorku základního aatoriálu a navaroa °
tlouiťce 7,0 ai 9,5 aa byly zhotovany aárky a vývrty a plo-
chýa dnaa o prftaoru 3 a 4 •• v okolí rozhraní nAvar-základ-
ní Material. Orientace vývrtů byla jak vo aaáru návaru, tak
koJ«e k náau. Proaôŕováni aond aa provádělo jak na náhrad-
ních vadáoh tak i na válcových vývrtach.

Pri aeŕeal rýchloati ultrazvuku v aávaru byl zjiitáa
zaaAný rozptyl hodnot jak aíatnô, tak ao aaérea prozvu&a*
vání. Krajní naaáŕané hodnoty byly ad 9400 do 5900 aa'1.
Strední hodnota rychloati byla 5750 aa" .

Optiaálnl zkuiební frekvence byla zjiitrována Aireko-
páaaevou aondeu apektrálnl analýzoa ach z auatealtickéhe
aávaru a to z hlodiaka aaxiaálníha edatupu aignálu ad iuau.
Pri kolaéa prechodu návaraa Je optiaaa odatupu aifnál-iua
při frakvanoi okolo 3 MHz (obr. 1). Pri ilkaéa ortohodu by-
la paŕlzaaá apektra iuau pri úhleoh loaa 45* a 70*. Délka
vyblracihe úaaku pre analýzu aoh byla naatavona na 1,5 a
3 /ua. Byly zjiitény patrné rozdíly ve apektreeh luaa při
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kolaéa • iikaéa dopadu. Z rozboru apoktor z vioe vzorka vy-
plývá, t e pri ilkaéa prozvu&ovánl TO aaěru navarování Je
iua nižil a jako optiaálal zkuiebnl frekvence 2 MHz pro
úhlové sondy a podélnou vlnou a úhlaa vyzařováni 70*. Rav-
nět frekvence 1,5 MHz je pro zjiiťovánl podnávarevých trh-
lin vhodná.

Mávrh aondy

Pro zjišťováni podnávarových trhlin kolaýoh k povrohu
byla navrtaná sonda pro podélné vlny a úhlaa loau 70°.
Vzhladam k tlouiťco náva r u a lopiiau odatupu algnál-itaa jo
ue jvýhodněJil dvojitá aoada. Obal vyzařování ja v rozaezi
naaěřenýeh rycbloatí šíraní ultrazvuku 68* a£ 75*. U dva-
Jité aondy lza úhlaa natočeni aanifii» Jajieh razaáry a vzdá-
lenosti od aabe vyaazit aptiaální razaah citlivoati v před-
pokládané ebiaati vad. Byly navrtaný dva velikeati aand
(typ I a II) ae ahadnýa úhlaa vyzařování 70° pra podélné
vlny, frekvence 1,5 a 3 MHz. Praaářenia byla ovářana vhad-
aoat obou typů z hlediaka proběhu citlivoati (abr. a). Pra>-
covnl frekvence je vhodnejií 2 MHz. jak pro ilrku echa tak,
i velikeati odatupu. Kraáé průběhu citlivoati a hloubkou
byl aledován i vliv aaeru prozvufiováni ke aaěru navařová-
•1. Tvary apakter iuau aa 11ii aa aaěrea prozvufievánl, na-
víc Jaou ovlivněny uaíetěaía aoady vlivaa odliiaé atrukto-
ry v Jednotlivých aíatech vzorku i kdyt vellkaat a tvar
apektra od vady aa prakticky aeaěnl. Při edrazu aa válca-
vých vadách »• apaktra od vady liil ad apaktar iuau. Preta
byla provedena aěřaní a úzkepáeaovýa vyaíla6aa (Bchagraf
1054)* aby na proaěřlla ablaat frekvencí, kde Je aaziaálai
odstup aifnálu ad iuau. Páaae optiaálnl tfkvno* Je paaěr-
ně úzké (abr. 3). Při aaléa paaunu aoady, který aaaá vliv
na výiku echa od vady, deladěala optiaálal frekvaaoe iaa
kleaá* Odatup aigaál-iua sáviaí na neznáaéa charakteru,
tvaru 1 orientaci vady, 1 na aaěru prozvucovánl. Proto ae-
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Obr. 2 Průbšh citlivosti a* vzdálenoatl u dvojitých úhlo-

vých sond 70* pro podnávarové trhliny, typ sondy I

ni mitné pouilvat úzkapáaMvý vyaílač, protaia ziak dola-
bývá nejvýia 3 dB.

Navriané dvojité úhlové sondy pro podélné vlny na
cjiiťování podnávarových trhlin v auatenitických névarsoh
byly rolizovéay a úspátaá nasazany v provozních podaln-
kéob v k.p. ZES Škoda.
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Ch. SCHURIG, ff. GORNER
HSR

YYSOCETLOMENČ ULTRAZVUKOVÉ" ÚHLOVÉ SONDY PRO ZKOUŠENÍ
AUSTENITICKÝCH OCELÍ

Ultrazvukové zkouáenl svarů na tlustostenných sou£as-
to ch z austenitických oc«lí v chemických nebo jaderných

zařízeních má značný význam. Cílea přejímacích nebo opako-
vaných provozních zkoušek je získal jistotu pro dokonalou
technickou spolehlivost a neomezenou použitelnost.

Způsoby a zařízení pro ultrazvuková zkouSenl vyvinuté
a zavedené pro materiály z feritických ocelí nevedly z auste-
nitických případné jiných hrubozrných materiálů k žádným n-»-
bo málo uspokojivým výsledkům. Tato skutečnost má dva hlav-
ní důvody;

1. Spektrum velikostí zrn struktury těchto mateiufelu
(Ir 10 jua) způsobuje vysoký rozptyl procházejícího ultra-
zvukového impulsu a v důsledku toho vysoké ruáivé pozadí
("trávu") popř. nepříznivý poměr signál-duo při případném
echu od necelistvosti.

Tento poměr signa1-ium se má optimalizovat. Signál od kru-
hového odražece o plose P ve vzdálenosti x od přímé ultra-
zvukové sondy (průměr D# frekvence f) vyhovuje vztahu

S/v-L. p(x) (1.1)
Á x

kde p(x) je akustický tlak na odrážecí.
Pro pravouhlý odražeč ve tvaru pásu platí



p
S (~ T73 (1.1a)

( A x ) x / Z

Pri superposici rozptylových vln platí pro gumový signál

R

JĽ je součinitel rozptylu
T - objem materiálu.

"Součinitel rádu fáze" y je při stochastické super-
pozici 0 a pro případ (nepravdepodobný) superpozice s to
tožnou fázi nabývá hodnoty 1.
Platí pro Rayleighův rozptyl (A>6G)«C'— A" 4

pro. stochastický rozptyl (6G >X > G) •C—"8

což lze shrnout

Sonda přizpůsobená zku&ební vzdálenosti x( Ax = D2) zabírá
rozptyl z objemu

v « c2TD8 » kAD2 (1.3)

kde T je trváni ultrazvukového impulsu
k - koherentní číslo

Shrnutím dostaneme

z » O ... 1 Rayleighův .... stochastický rozptyl ,
přičemž y • 0 ... 1 stochastická... souhlasná fáze

z » 0 ... 1 Rayleighův .... stochast
r = O; 1 kruhový; páskový odráiec

a dále
v = y - z ( l + y ) + r/8

w • (1 + y)/2 - r/a
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Číselné príklady ukazují

j * O i m * 1/2; O

(y = 1 ; w « ljl/2

y * O, x = O : T = 0; l/a

(y = 1, z a O : T * 1; 3/2

y - O, z » 1 : v = -1; -1/2

(y » 1, z » 1 : T » -1{ -1/2

že poměr S/R klesá se zvětšující se vzdáleností a že ae
zlepšuje bud a delšími nebo kratšími délkami vln podle me-
chanizmu rozptylu. V každém případe se však zkrácení délky
iapulao projevuje příznivá. Z toho lze vyvodit tyto závéry:

- Zkoušky na segmentech součástí s umělými vadami,
jejichž struktura zrna ae pokud molno podobá struktuře
tich součástí, které se mají zkoušet, by se mály provádět
sondami s různými frekvencemi a při razných dráhách ultra-
zvuku a pokud možno by ae mály zjistit kvantitativní hod-
noty aoučinitele rozptylu.

- Je žádoucí vyvinout sondy s krátkými impulsy.
- Objem zabíraného materiálu by se měl dále snižovat

ráznými uspořádáními vysílacího a přijímacího měniče a rov-
něž i ultrazvukovou optikou £\J.

2. Význačná dendritická struktura ve svarových spojích
tluatostěnných součásti způsobuje silnou směrovou závislost
rychlosti iiřsní ultrazvuku uvnitř objemu svaru. Hychlosti
šíření ultrazvuku v této oblasti svaru ae kromě toho liší
od kvaeiizotropnl rychlosti ultrazvuku v okolním nerozta-
veném základním materiálu. Tyto akoky impedance na fázo-
vých přechodech způsobují deformaci pole popřípadě částeč-
nou transformaci vln a tím i chyby v určení polohy vad ne-
bo dokonce i klamné indikace neexistujících neceliatvostí

)•'• l

v'S
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St

Tyto poznatky dávají následující závěry:
- Ultrazvuk se má do materiálu zavádět tak, aby ultra-

zvukový svazek pokud možno procházel pouze jednou hranicí
materiálu.

- Příprava svaru, avšak především jeho vlastní prove-
dení by měly být takové, aby rozmezí iaezi svarem a základ-
ním materiálem bylo rovinné (svařování s úzkou mezerou).

Pro automatizované zkoušení svarů na tlustosténných
a-•tenitických součástech byly vyvinuty sondy, které mely
splnit tyto cíle a které byly vyzkoušeny za provozních
podmínek.

o
Uhel lomu
Frekvence
Šířka pásma -3 dB
Uspořádání méniču

Material meniču

Vnéjái rozmery
Elektrické
přizpůsobení
Akustické
přizpůsobeni
Certifikace

40" ... 70*
1.5 a 2 MHz
- 25 %
1 a 2 měničové uspořádání s hloubkou
fokusace od 15 do 50 mm
zirkonát olova typu PL 51 (VEB Kera-
mische Werke Herasdord)
30 x 30 a 25 x 25 .2

Podmínky provozu

50 il (při jmenovité frekvenci)

tekoucí voda, imerze
vyzařovací diagram ve vodě a v oceli,
úhel lomu, auplitudově-frekvenční
spektrum kontrolního echa.
dynamika echa na válcových vývrtech
0 3 mm v různých hloubkách,
S/R = 10 dB pro stanovenou k alibrační
vadu
kontaminované okolí,
teplota 50 °C,
tlak vody 0.04 UPa,
hrubě opracovaný povrch.



Úhel
40°
56°
45°
45°
60°
70°

lomí
1)T
1)1
2)L
2)L
2)L
2)L
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UM mírkách (nerezavějící ocel 100 x 50 z 500 •• • válcový-
•i vývrty ft 3 m) v různých hloubkách byly dosaženy tyto
výsledky;

Optiaální hloubka • Poaer S/R
50 na 26 dB
50 os) 20 dB
15 sa 30 dB
40 aa 28 dB
25 OM 32 dB

5 •• 22 dB

1) jednoaéničorá ultrazvuková sonda
2) dvouaěničová ultrazvuková sonda

Literatura
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O. V. SUCHORUKOV, J. lá. SKARLET
ZSSR

AUTOMATICKÝ ULTRAZVUKOVÝ RlADKOVACÍ INTROSKOP - DEFEKTOSKOP
NA NEDEŠTRUKTÍVNU KONTROLO ZVAHOVÝCH SPOJOV

V súčasnosti sa na prístroje na ultrazvukovú kontrolu
svarových spojov kladú protichodné požiadavky. Na jednej
strane je tu nutnosť zabezpečiť maximálnu spoľahlivosť
kontroly a na druhej strune presné určenie súradníc chyby.
Na spoľahlivé určenie rôzne orientovaných chýb je potrebné
prezvučovať zvar rôznymi uhlami a na zvý&enie presnosti
zistenia súradníc chyby je nevyhnutné použiť meniče s úz-
kym zväzkom. Na druhej strane je nevyhnutné zabezpečiť vy-
sokú produktivitu kontroly, to znamená realizovať kontrolu
zvaru pokial noino s menšia množstvom sond a s minimálnym
počtom prezvučtní. Vyriešenie tohto protirečenia umožňuje
použitie riadkovacich sektorových sond, ktoré dovoľujú
uskutočniť kontrolu zvaru s rôznymi uhlami bez zmeny sondy
a rýchlo prezvučiť celú hrubku zvaru úzkym zväzkom.

Inštitútom Introakopie (ZSSR, Moskva, ul. Usačeva 35)
bol rozpracovaný ultrazvukový introskop - defektoskop
UI-70, určený no ručnú a automatizovanú nedeštruktívnu
kontrolu zvarových spojov rôznych súčiastok z kovov a plas-
tických látok no zobrazenia informácií na obrazovke, a to
A, B, alebo A + U zobrazenie v reálnom čase.

Prístroj sa môže použiť na kontrolu zvarových spojov
a základného materiálu v ťažkom, energetickom, dopravnom
strojárenstve u pod.

Prístroj je vybavený výmennými automatickými riadko-
vacimi sondami, riadkovanie sa uskutočňuje v rozsahu uhlov
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ultrazvukového lúča od 30 do 60 atupňov. Velkost' riadkova-
ného úseku možno regulovať. Získané informácie sa zobrazu-
jú na stienitku prístroja zobrazeniu typu A alebo A+B.
V prístroji je dvojrozmerná vysielacia zóna automatickej
signalizácie chyby. V prípade potreby prístroj UI-70 možno
použiť ako Štandardný ultrazvukový impulzný defektoskop.

Použitie automatického sektorového riadkovania pod-
statne zjednodušuje technológiu kontroly zvarových spojov,
znižuje závislosť výsledkov kontroly od kvalifikácie ope-
rátora, zvyšuje produktivitu a objektívnosť kontroly.

JUadkované snímanie zvyšuje informatívnosť zobrazenia,
aloiiťuje nastavenie pristroja a dovoluje usudzovať o vzá-
jomnej polohe reflektorov.

lložnosť použitia pristroja ako štandardného ultrazvu-
kového defektoskopu poskytuje možnosť vykonania kontroly
štandardnými metodikami, čím zabezpečuje technologickú i
metodickú previazanosť kontroly.

Na obr. 1 je znázornená automatická riadkovacia sonda.
Obr. 2 ilustruje možnosti pristroja UI-70 pri kontrole

oceľového wzorku s bočnými vývrtmi znázornenými na obr. 1.
Informácia na obrazovke prístroja jo znázornená v súradni-
ciach č n* ~ n a horizontále, uhol vstupu na vertikále.

Obr. 4
o p r < 3 Zobrazenie typu A*B
Ako obr. 3 s cielom s naklonením rastra
koncentrovať pozor- a indikácií zóny
no, s ť operátora na tú ^SCH
zónu kontrolovaného
objektu, ktorá nás O b r # 5zaujíma, potlačené •'
zobrazenie vo vnútri Ako obr. 4, s potla-
zóny ASCH čeným zobrazením vo

vnútri zóny ASCH
Qbr. 6 'Obr. 7
Zobrazenie typu 0 Zobrazenie typu A,

7 K riadkovanie vypnutá,
prístroj pracuje ako

. obyčajný impulzný de-
Fotografie fiu zaradené t prílohe fektoskop



A. SPONNER
UKD

ULTRAZVUKOVÝ PRÍSTROJ PODPOROVANÝ POČÍTAČEM - PODSTATNÉ
USWADWĚNÍ ZKOUŠENÍ SVARU ULTRAZVUKEM

Ke zkoušení avaro je použitelná néaecká nora* DIN
54 125 "Zkoušeni svarů ultrazrukeat". Cílea této no ray je
uaožnit zkouíanl avarA ultrazvukea podlá jednotných před-
ci *O. V normě jsou stanoveny tri třídy A, B, C. Ve třídí A
postačí ke zkouiení jeden úhel aondy. Ve třídách B a C je
nutno zkouiet dvéaa úhly, které ae vzájeané liSÍ nejaéné
o 15°. Ve třídách B a C ae vyžaduje náhodná zkouška při-
lehlého základního aateriálu na dvojitosti. K toau účelu
ae doporučuje používat příaé aondy ae jmenovitou frekven-
cí 2 až 6 MHz a afektivnía prfiaérea minii» 10 až 20 aa. Mís-
ta, v aichž jsou ultrazvukové indikace překračující náhrad-
ní prfiaěr vady 5 aa se auaí v protokolu zaznaaenat. K hod-
nocení ae používá bud vyhodnocovací diagraa nebo hodnocení
podle aerek.

Počítačový aodul HE přenosného ultrazvukového přlatro-
Je ECHOGRAPH 1030 usnadňuje použivateli zkouiení evaru.
Nastavovací a kalibrační data ae zobrazují na atínitku. Za-
dávání dat je v dialogové foraé. Mikroproceaor dbá, aby by-
la aprávné naatavena hodnota dráhy v aondá, její citlivoet,
vyhodnocovací rozaah i způsob. Je aožné zvolit tři razné
zpuaoby vyhodnocení náhradní velikoat vad: vyhodnoeovaoí
diagraa, aatodu tří vztažných odráiečo a vztažnou křivku
(např. podle ASME).

Uložený prograa ae dlouhou dobu uchová v paaéti i při
vypnutéa priatrojl. Je proto použitelný 1 pra jiné zkouše-
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ni. Současní lz* uchovat soda programů. Výsky ach lza vy-
hodnocovat v razných diaenzích; v náhrada! vad*, v dB vzta-
taných ka srovnávací vada nabo absolutná v jiV. V zdá lano s ti
sa vyhodnocuji buá kola* pri příaých sondách a pri iikaáa
prozvučovánl v hloube* a va zkrácaná projekční vzdálenosti.
Dsta se aohau zaznaaanat na tiskárno n*bo zpracovat počíta-
čea.

ECHOGRáPH 1030-QUASCO uanadňuj* obsluhu a složitá
zkousáni;

Údaj sondy, ktorá s* aá použít pro určitý ús*k zkou-
iani.

Údaj polohy atála so aéníclch pr&ŕezQ na atlnítku
obrazovky počítač*.

Údaj kalibračních dat pro určitý úaak zkouianl svaru.
Údaj vzdálanaatí sond a jajich posuvu pro úsek svaru.
Autoaatická nastavení pro daný úaak.
Údaj očekávaná eblaatl, v níž so vyskytnou vady na

čaaová základná ultrazvukového prlatroje.
Příjsa a prodání inforaaea o výskytu echa při stisknu-

ta *nofllku (velikaat a poloha náhradní vady).
Správné prirážaní výaledku zkousaní a polohy aondy.
ECHOGRÁPH 1030-QUASCO dokuaentujo vSechny zkouiky:

Viachna data zkouianl jsou vytištěna a tak popisují zp&aeb
zkouianl. Tont* dokuaent jo výchozla pro vytiiteni zkuieb-
níha protokolu.
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H. FKIELINGHAUS

NSR

PŘÍKLADY ULTRAZVUKOVÉHO 2KJUŠENÍ SOUČÁSTÍ SVAHOVAMÝCH

ELEKTRONOVÝM PAPRSKEM A LASEREM

ÚTOd

Ve strojírenství, zejaéne pri výrob* letadel • MtorA,

•# v* stál* v*til aíře používají svařované součásti. Obvody

jsou rozmanité: Úspora aatsriálu, haotnosti i prscn*«t1 a

rovnat i optiaalizace vlastností těchto součástí koabinací

různých aateriálů. Pri toa se dává přednost sváření třsnía,

elektronový* paprskea, laserea a nanáienía.

Svary vyrobené těaito způsoby nelze obvykle zkoušet

úhlovýai sondaai pouiívanýai ke zkoušeni tupých svaru. Dů-

vody jsou dva:

- součásti jsou často pří li* aaló a složitých tvaro,

taki* nebývá k dispozici doatateiná valká plocha k navázáni

obvyklé úhlové sondy,

- často vznikají vady, které vyžadují ke avéau zachy-

ceni Jiné úhly loau, než ty, které jsou dosažitelné stáva-

jlciai sondaai.

V literatuře je pouze aálo údaju a pokynu, a proto

cllea tohoto příspěvku je diskutovat někteří, otázky a Mož-

nosti ultrazvukového zkoušení těchto svarových spoju.

Zkouáenl svaro provedených elektronovýa paprskea

Typiokou vadou při svařování elektronovýa paprskea J*
vybočeni elektronového úvazku ze svařovací spáry a tla
vznikající nedokonalý spoj. Dále se vyskytují póry, zvláitě



v tzv. "svahové" oblasti (slope) a kroaě toho i vaěstky.
Obzvláště kritické jsou vady jaenované na prvních dvou als-
tech, které v důsledku tvaru svaru probíhají kolao k po-
vrchu. UltrazTukea je lze optiaálně zjistit tak, ie hrany
svaru se prozvutuji kolno. To je naštěstí ve většině připa-
dá aožné vzhledea ke geoaetrii svaru zkoušených součástí.

Na olr. 1 je jako příklad ukázáno zkoušení vstřikovací
trysky svařované elektronovýa paprskea. Sondy jsou navázány
iaerzně. Používá se sonda 10 MHz s aěnicea o průaěru 5 aa.
Kritické vady. typické pro zpfisob svařováni, jsou v toato
případě ideálně ozvučovány, tj. kolao. Jak je patrné z echo-
graaft na obr. 1 dole. lze k ohodnocení vady použít přlaý
odraz ve vadě (FE) nebo odstíněni koncového echa (RE) vadou.

•30

TmtftNtr:

RMtWbohrung
• 1,5 mm

Obr. 1 Zkoušení svaru elektronovya paprskesj na vstri«
kovsel trysce
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Obr. 2 ukazuj* typické záznaay aaplitud radových ach
prvního avaru naneaaného po obvodu na třach různých aoučáa-
tach. Nejspodnější křivka ukazuja záznaa při dobréa avaru
a horní křivka je záznam součásti a uaělou vadou (arovnaj
obr. 1). V této krivca ja součaeně vidět indikaca bublin
v tzv. "svahové" oblasti. Konečná krivka uprostřed ukazuja
část a indikaceai ze avahové oblasti a po celéai obvodu sla-
bé indikaca a kolísající aaplitudou, které ukazuja nedoata-
tek provaření.

Obr. 2 Typioký záznaa výiek ech po obvodu

Zkousaní wpojft svařených laaerea

Typickou vadou apo j ä avařených laaeresi Je nedoatatefiné
provaření, které je aiatné ohraničené a Je ipftsobené cizíai
čáaticeaii v proudu paprsko. Jako přiklad Je na obr. 3 uká-
záno aiakovité aaýkadlo svařené elektronovýa paprakea.
Z podrobného výkresu páeaa svaru na obr. 4 vyplývá, ie
hloubka provařeni aual být ainiaálně 0,7 aa. Při becala
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Obr. 3 Zkouiení svaru laserea na stiskoví téa
saýkadlu

ozvučováni podle obr. 3 (10 MHz - JJ 5 aa) dopadá ultrazvu-
kový svazek ideálně kolao na dělící epáru. Oaový papraek
svazku ze sondy se nastav! na Jmenovitou svařovací Uouiť-
ku 0,7 na, takže se indikuje aalé echo od zbytku spáry.
V případe, že svařovací tloušťka Je aen<í, výika echa ss
zvětšuje, zatía co při větší hloube, svařování jeho výska
klesá. To je vidět z obr. 5, kde je záznam výiek ech při
různé tlouiťce svařování. Se zvolenou sondou se výska ech
aění asi o U dB při hloubce provaření oezi 0,7 a 1,1 aa.

Echograay na štítku v obr. 3 dole ukazují zřetelně
echo od vody (FE> při nenrovarenéai kořeni. Vadové echo je
••zi echy EE a E E N u t od aesních vretev. Je nutné pouilvat
sondy a přístroje s vysokou rozlišovací schopnosti, proto-
ie tlouAťky stěn s z toho vyplývající doby průchodu jaou
veleli krátké.
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t - 0,7mm

t-1,1 m m

Obr. 4 Rozličné hloubky provařeni podle obr.3

Na obr. 6 je vidét ozubeni řemenice svařovaná laserem.
Horní svar se zkouši iaerzné přímou sondou (10 UHz -
0 5 mm), přičemž ultrazvukový svazek se převádí přes zrcad-
lo tak, aby bok svaru byl ozvučován kolmo. Zmenou délky vod-
ní predsádky lze v určitých mezích měnit áiřku ultrazvuko-
vého svazku v místé zkoušení a tak jí přizpůsobit šířce
svaru. Vady se hodnotí bud přímo podle vadového echa nebo
nepřímo podle poklesu koncového echa.

Zkoušeni spodního svaru je obdobné, jak vyplývá ze
zvětšeného výřezu dole na obr. 6. Zde se použije bodově
fokusující sonda (10 UHz - 0 5 tam). Délka vodní predsádky
se volí tak, aby akustické ohnisko bylo přímo na zakřivené
horní ploše plechového dílu. Při vhodné zvoleném úhlu lomu
dostaneme příčnou vlnu probíhající rovnoběžně s plechem,
která dopadá kolmo na boky svaru.
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T 1'4 -I"ft 1. "U -
J 'VI =

0

-2

•4

- 6
- 8
-10
•14
-20dB

t -0.7mm 1 -1,1mm

S b r» g Výšky ech při rozličných hloubkách pro-
vařeni podle obr. 4

Vývody pro praxi

Jak ukazuji různé příklady je ultrazvuk vhodný pro
zkoušení svaru zhotovených různými technologiemi. Ve větši-
ně případů lze na základě geometrie vždy najit bod vstupu,
z něhož se boky svaru a tím případné vady dají ozvučovat
kolmo. Pečlivá volba sondy (frekvence, průměr měniče, foku-
•ace) a délky predsádky v imerzi optimalizují parametry
zkoušení.

Součásti malých rozměrů vyžadují, aby pro zkoušeni by-
ly použity přístroje a sondy s vysokou rozlišovací schop-
nosti. Často lze doporučit imerzní zkoušení. Vzájemné vede-
ní sondy a zkoušeného materiálu musí být dokonalé, aby bod
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Obr. 6 Zkoušeni gvaro laserem na ozubené
reaeniei

vstupu i úhel loau zůstávaly konstantní v dané toleranci.
Zkoušení lze snadno nechanizovat.
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M. KUNA
ČSSR

HODNOTENIE PRIRODZENÝCH CHÝB ZVABOT POMOCOU ULTRAZVUKOVEJ
FREKVENČNEJ ANALÝZY

ÚTOd

Zistenie skutočných rozaerov chýb je snahou alebo
ci*lov moderných aetód nedeštruktívneho skúšania. Spravid-
la jedine deštruktívne overenie zistených chýb dokáie de
akej aiery sa nedeštruktívna kontrola zhodovala vo svojich
výsledkoch so skutočnosťou. Pri ultrazvukovej defektosko-
pii hodnotiacej zistené chyby poaocou velkosti echa sa do-
sahuje dobrá zhoda pri chybách rovnobežných s povrchoa,
kýsi u chýb zvarových spojov táto zhoda nedosahuje želateľ-
né percento.

V referáte sú uvedené výsledky hodnotenia chýb zvaro-
vých spojov typu trhlín vyskytujúcich sa v koreni zvaru,
poaocou klasického spôsobu určovania náhradnej velkosti
v porovnaní s aetódou frekvenčnej analýzy. Výsledky oboch
hodnotení sú zrovnané so skutečnýai rozaerai chýb ziste-
ných deštruktívnou kontrolou.

Hodnotenie chýb zvarov poaocou velkosti echa

K nedeitruktívneau hodnoteniu prirodzených chýb vo
zveroch boli k dispozícii tri vzorky zvarových spojov hrúb-
ky základného aateriálu 12, resp. 17 aa.

Tvar vzoriek s vyvolsnýai chybaai na reze v aieste
nedeitruktivnej kontroly je zrejaý z fotografii 1, 2 a 3.



Pre ultrazvukovú kontrolu bola použitá Miniatúrna
uhlová sonda fy Krautkramer MWB 70-N4 a ultrazvukový de-
fektoskop USIP 11.

Určenie ekvivalentných rozmerov prirodzených chýb bo-
lo robené dvoma spôsobmi. Určením náhradnej velkosti chyby
D_ a porovnaním velkosti echa od prirodzenej chyby s veľ-
kosťou echa od umelých chýb typu drážok zhotovených vo
vzorke s rovnakou hrúbkou a s hĺbkami h = 2, 4 a 8 mm.

V tab. 1 sú uvedené nameraná a vypočítané hodnoty pre
jednotlivé prirodzené a umelé chyby.

Tabulka 1

Objekt

Hodnota
zosilnenia

(dB)

Náhradná
velkost
D n (mm)

Vzorka
1

48

1.6

Vzorka
2

48

2.1

Vzorka
3

50

1,6

Umelá drážka h »

2 mm

42

2,3

4 mm

36

3,8

8 am

36

3.8

Podlá /I/ je možné hodnotenie chýb typu trhlín orientova-
ných kolmo k protiľahlému povrchu podlá veľkosti echa
v prípade, že h ? A/2.

Z nameraných hodnôt veľkosti echa na umelých chybách
typu drážky vyplýva, že pre drážky s hĺbkou 4 a 8 mm už
dostávame rovnakú veľkosť echa a nedokážeme už rozliôiť
hĺbku drážok väčších ako 4 mm.

Porovnaním nameraných hodnôt veľkosti echa prirodze-
ných chýb podľa tab. 1 s veľkosťou echa od umelých drážok
vyplýva, že prirodzené chyby z hľadiska amplitúdového hod-
notenia nepresahujú hĺbku 2 mm.
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Hodnotenie chýb zvarov pomocou frekvenčnej analýzy

Frekvenčná analýza ultrazvukových signálov poskytuje
kvalitatívne vyááiu úroveň hodnotenia chýb než klasické
hodnotenie podlá velkosti amplitúdy ech. Princip použitia
frekvenčnej analýzy je opísaný vo viacerých prácach /2,3/.

Pre aplikáciu frekvenčnej analýzy pri hodnotení chýb

typu trhlín na vonkajšom povrchu sa vychádzalo taktiež

z prác ^4,§7.

Počas experimentov sa ukázalo, že pre frekvenčnú ana-

lýzu je najvhodnejšie použitie longitudinálnych vín pri

ozvučovaní chýb. Pri takomto ozvučovaní je možnost získa-

nia vyžiarených ultrazvukových ?ín z okrajov ozvučenej chy-

by. Pri snahe použit transverzálně vlny sa nepodarilo za-

chytit vyžarované vlnenie z konca chyby, ktoré podlá A /

malo vzniknúť transformáciou na hrane chyby. Súčasne však

pri použití longitudinálnych vín boli problémy s podstatne

nižšou citlivosťou zistenia, chýb - rádové o 40 dB a s trans-

formovanými transverzálnymi vlnami od kúta.

Merania na chybách boli robené pod dvoma rôznymi uhla-

mi a spracovanie výsledkov pre výpočet rozmerov chýb bolo

robené z prenosných funkcií defektu v časovej a frekvenčnej

oblasti sa vyznačovali výraznými minimami a maximami cha-

rakteristickými pre rovinné chyby.

Tabulka 3

Objekt

Vypočítaný rozmer
chyby /mm/

Nameraný rozmer
chyby /mu/

Vzorka 1

4,33

4.7

Vzorka 3

7,23

7,5

Vzorka 3

6,06

6,9
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Na grafoch 1, 2 a 3 sú znázornené echa a prenosové
funkcie odrazu chýb v jednotlivých vzorkách.

V tab. 2 sú uvedené vypočítané priemerné hodnoty roz-
merov chýb určených pomocou frekvenčnej analýzy a skutočné
rozmery chýb určené po deštrukcii vzoriek.

Záver

Namerané výsledky pri použití amplitúdového hodnotenia
ukázali, že reálne hodnoty rozmerov chýb sú niekolkokrát
väčšie ako vypočítané hodnoty. Toto hodnotenie sa však
vzťahuje len na tieto hodnotené vzorky. Pri hodnotení vzo-
riek a väčších hrúbkach pri použili 45 uhlových sond je
podlá / V lepšia zhoda nameraných a skutočných hodnôt.

Výsledky použitia frekvenčnej analýzy pre určenie rozu-
me rov prirodzených chýb ukázali, že tieto sú vo velmi dob-
rej zhode so skutočnými rozmermi chýb. Určené rozmery chýb
v danom prípade boli v priemere len o 10 % menšie než sku-
točné rozmery. Je však treba pripomenúť, že chyby, ktoré
boli hodnotené pomocou frekvenčnej analýzy boli najprv zis-
tené klasickou ultrazvukovou defektoskopiou.

Literatúra

/I/ WERNEYEH. R. - CHLENGERMANN, V.: Uber die Reflexion von
Ultraschall wellen an Oberflá'chenrissen und nutformi-
gen Testfehlern. Materialpriifung 13, 1971

/2/ VOPILKIN, A. Ch. - EHMOLOV, I.N. - STA3EEV, V.G.:
Spektralnij ultrazvukovoj metod opredelenija charakte-
ra defektov, Mašinostrojenie 1979, Moskva

KUNA, M.: Návrh systému ultrazvukovej frekvenčnej ana-
lýzy defektov vybraných zariadení JE. VÚJE 133/65,
výskumná správa
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/ V HARUMI, K. - OKADA, H. - SAITO, T. - FUJIMORI, T.:
Numerical experiments of reflections of elastic waves
by a corner or crack having a corner on a surface.
10th .Vorld conference on NDT, Moskva 1982
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Obr. 1 Vzorka číslo 1 s prirodzenou chybou vo zvare

Obr. 2 Vzorka číslo 2 s prirodzenou chybou vo zvare

Qbr. 3 Vzorka říslo 3 s prirodzenou chybou vo zvare
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P. CIORAU. S. UANDRILA, C. ZAUBILOIO, N. FRATOTESCU
RSR

TEORETICKÉ I PRAKTICKÉ ASPEKTY ŠÍRENÍ ULTRAZVUKU
V BIMETALICKÝCH DESKÁCH

Austenitický navar způsobuje deformaci ultrazvukové-
ho svazku, zvláště když je svar položený v několika vrst-
vách a obsah delta feritu je pod 3 X /I až 3A Příčné vlna
Siřící se pod úhlem 70 má změněnou dráhu v důsledku dvo-
jího loau ve dvou prostředích. Projekční vzdálenost lze
vyhodnotit podlá vztahu (1)

dl

(l)

který platí při zkoušení ze strany základního materiálu.
Tuto hodnotu je nutné od monitoru odečíst.

Při zkoušeni ze strany austenitického návaru platí
výraz

c. 1

(2)

Tuto hodnotu je nutno k monitoru přičíst.
Symboly ve výrazech (1) a (2) jsou;

<ij, /̂ 2 - úhly lomu v základním materiálu a v návaru,
°1* C2 " r v c n l 0 8 t i síření v základním materiálu a v návaru,
tl' l2 " t l o u é t k J základního materiálu a návaru
d., da - projekční vzdálenosti (viz obr. 1 a 2).
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base

cwstenltŕc
clodding

Obr. 1

- ; J d » base
material

austvnittc
foyer

0br. 2

ZákladnÍB požadavk** pro úplni vyzkouáonl névaru je,
aby Týáka echa od plochého dna TýTrtu o proaeru 3 •• pre-
vyšovala SUM Z austenitického návaru nejaéné o 3 dB
(obr. 3).

Obr. 3

Vliv stavu povrchu je dfileiitějšl pri Sířeni ultra-
zvuku v páskovéa návaru. Zaěny výšek ech aohou podle po-
vrchu být a£ 20 dB. Při opracované* povrchu s hrubosti swn*
ší než 6,3 yun jsou změny Menil než 6 tóS. Ultrazvukové -
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zkousaní za atrany návaru a* doporučuje pouze pro návary
a tloušťkou aenši nei 5 BM navarené výbuchea nebo válcová-
nla. Operátor aual nejdříve vyzkoušet základní material.

Praktické pŕipoaínky

Parametry pro zkoušení koutových svara jsou uvedeny
v tab. 1.

Tabulka 1

Tloušťka
nátrubku
/mm/

od do

15+3 22+8
23+3 40+8
41+3 60+12

61+3 80+15

Frekvence,Aúhel loau(MHz. fi°, L(T)

4;
4(2)
2(4)

2(45

70T • 5QT -
; 60(45)T +

, druh vlny

RL
0° T - RL

i 45 a 60 (70)T+ O°T-R (jed-
noduché) L

a 60(70) T iv jednoduché L

Šíření ultrazvuku v návaru nátrubku je naznačeno na
obr. 4.

<D 6)

Úrovne zaznamenávané pro vyhodnocení podle vyhodnoco-
vacího diagraau při zkoušení koutových avarft jsou uvedeny
v tab. 2.
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Tabulka 2

Tloušťka nátrubku
zákl. nateriálu

/mu/

od

15

20

40

do

19

39

80

pŕíčné Tlny

2 kHz

a

2.0

3.0

4.5

b

3,0

4.5

4.5

4 MHz

a b

1.5

2.0

3,0

2.0

3.0

4.5

podélné vlny

zaznaaenáno

5°T-R
1.5
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Zaznaaenávaná délka vad závisí na jejich hloube*, úhlu

svazku a frekvenci sondy (obr. 5).

Obr. 5

Záver

Konstantní aezní vada D 1,5 M podle vyhodnooovaeího

diagraau dává nejlepší výsledky pro zjištění nebezpečných

vad. Zvýšení o 10 dB pro úroraň zaznamenanou podle ASME

se doporučuje pro zvýienl jistoty pro detekci vad. V toato

případě iua z návaru dosahuje 50 až 60 % nové srovnávaeí
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úrovne a defektoskopický pracovník by mil toto rozhodnutí
pečlivě uvtilt. Nové metody jako tandemová, průchodová
dvěma sondami, podpovrchové vlny 70° se použijí podle pot-
tŕeby.

Literatura

CIORÁU, P. - MANDRILÁ, St.: Technical posibilities and
limitations of ultrasonic testing of cladded welded
joints. The 8th Congress on Material Testing. Sect.
Ill, Budapest 1982

FEIELIMGHAUS, R.; Untersuchungen zur besten Priiffre-
quenz beim Schrägeinschallen and schweissplattierten
Blechen. In Schweissen und Senseiden vol. 26 (1974),
p. 172-174

WOSTENBERG, H. A. - ERKARD. A. - LUDtfIG, B. : Grundlagen
- der Ultraschallprufung an plattierten Reaktorkomponen-
ten. DGZfP-stuffe 3 Kursus V 28-BAM-W.Berlin, 1982

/ V SAFTA. V. - CIORÁU, P. - MANDRILÄ, St.; Ultraschall-
prufung der Platierten Blechen; ZIS Mitteilungen 1982,
Nr. 2, p. 82-92



Ill

J. HALIČkA
ČSSR

APLIKÁCIA AKUSTICKEJ EMISIE PRI KONTROLE TLAKOVÝCH MÁDOB

1. Popis metody

Akustická emisia je definovaná ako priechodné pružné
vlnenie generované rýchlym uvolnenia energie z aiewtnsbo
zdroja v nateriáli. Metóda kontroly s využitia akustickej
emisie je nedeštruktívna metóda skúšania, ktorá využíva
akustickú energiu generovanú oblasťami diskontinuít v Štruk-
túre, za účelom ohodnotenia celistvosti tejto Štruktúry*

Na čelnej hrane trhliny v materiál! pod napätia sú
vytvárané velké vnútorné pnutia nahromadenia diskontinuít
v plastickej zóne. Ak vonkajšie napätie prekoná vnútorné
pnutia, trhlina bude narastať po malých náhlych krokoch
dovtedy, pokial sa nevytvorí taká plastická zóna, ktorá za-
chytí jalšl rast trhliny. Náhle zmeny v štruktúre, lomový
mechanizmus a iniciácia, zachytávanie dislokačných lavín,
ktoré sú spojené s rastom trhliny, uvoľňujú pružnú energiu
v material!. Táto pružná energia je normálne vo forme dis-
krétnych pulzov. Úlohou meracieho zariadenia je zachytiť
a detekovať túto energiu.

2. Meracie zariadenie

V podmienkach z.z. Slovnaft au používajú na uskladne-
nie kvapalných plynov guľové zásobníky s priemermi od 12 do
15,8 a. V minulosti boli ultrazvukovou a magnetickou skúš-
kou identifikované trhliny vo zvarových spojoch. Celková
dĺžka trhlín u najviac poškodených zásobníkov dosahovali
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až 40 n z celkovej dĺžky všetkých zvarových spojov 570 m.

Po oprave boli opäť uvedené do prevádzkového stavu. Kon-

trola stavu zvarových spojov počas prevádzky pomocou ne-

deštruktívnych metód ako napríklad ultrazvukom je úplne

vylúčená u zásobníkov etylénu z dôvodu zaizolovania povr-

chu chladovou izoláciou. Pri ostatných zásobníkoch sú

problémy spojené s výbušným prostredím SNV-2. Poruchový

stav zvarových spojov v minulosti, ale aj po uvedení gu-

ľových zásobníkov do prevádzky, predurčili metódu merania

akustickej emisie spočívajúcu v trvalom monitorovaní stavu

vybraných guľových zásobníkov.

Základné meracie zariadenie tvorí 32-kanálová apara-

túra typu SPARTAN 3000, ktorá pozostáva z hlavnej jednotky,

expanzného boxu a počítača. Hlavná jednotka obsahuje šesť

kusov dosiek ICC - individuálny kanálový radič. Každý ICC

je ovládaný mikroprocesorom Z 80, umožňuje nastavenie a

ovládanie dvojice kanálových zosilňovačov akustickej emi-

sie. Okrem toho ICC pracuje ako podsystém, ktorý zabezpe-

čuje zber dát a dátový prenos. Spracovanie parametrických

veličín ako napríklad: tlak, teplota, výška hladiny u iod.

umožňuje parametrický kanálový radič PCC. Prostredníctvom

neho môže byť pripojených až osem analógových vstupov.

Vietky funkcie sú opäť riadené pomocou procesora Z 80. Sku-

pinový kanálový radič GCC ovláda všetky ICC a PCC jednotky

obsiahnuté v systéme SPARTAN cez hlavnú zbernicu pomocou

ďalšieho procesora. Je pripojený k nadriadenej počítačovej

jednotke pomocou zbernice GPIB. Zbernica je obojsmerná a

umožňuje ponechať pracovať nadriadenému počítaču každú ICC

jednotku • vlastným obslužným programom. GCC možno tiež

programovať tak, aby pracovala bez nadriadeného počítača

cez vlastný ovládací panel a klávesnicu. Cez zosilňovače

zbernice je pripojená expanzná jednotka, ktorá obsahuje

dalších 10 kusov modulov ICC.
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Počítačová jednotka je Štandardného prevedenia pracu-
júca s 8-bitovýa procesorom Z 80, s klávesnicou, zobrazo-
vačon, dvojicou pružných diskových jednotiek (každá • kapa-
citou 342 kb), s možnosťou pripojenia ludtočtového 4-kaná-
lového analyzátore, z pevného disku s kapacitou 10 Mb, bo-
dovou tlačiarňou ako i prídavnej pamäti pre uchovávanie
grafov (PAC CRAFSTOK). Počítač pracuje s operačný* systé-
mom CP/M a Špeciálne softwarové vybavenie dovoluje velmi
rýchle nastavenie celého systému na požadované parametre,
zber dátových údajov ako i sledovanie desiatich užívateľom
naprogramovaných grafických závislostí v reálnom čase.

Ako snímače akustickej emisie sú použité typy Al£-I
so zapuzdreným predzosilňovačom 40 dB. Pracujú spolahlivo
v rozsahu teplot od -45 °C do +75 °C.

3. Aplikácia merania akustickej emisie na gulové zásobníky
kvapalných plynov

Vypracovaniu návrhu na rozmiestnenie snímačov na po-
vrch guľového zásobníka predchádzali testy zamerané na útlm
akustickej emisie v material! gulových zásobníkov, ktoré
predviedli nezávisle pracovníci k.p. Škoda Plzeň, VŮ Vít-
kovice a z.z. Slovnaft. Keďže u všetkých meraní bol velký
útlm akustickej emisie (až 40 dB na vzdialenosť 6 m) a vy-
chádzajúc z možnosti 32-kanálovej aparatúry, bola odporu-
čená metóda zónovej lokalizácie. Pri aplikácii plošnej lo-
kalizácie a podla nameraného útlmu bolo by potrebných okolo
90 kanálov, preto aj zvolená metóda predstavuje určitý kom-
promis medzi ekonomickými a technickými možnosťami a našimi
potrebami.

Zvolená koncepcia predstavuje systém schopný pracovať
v trvalom režime (kontinuálny spôsob merania) na vybranom
gulovom zásobníku kvapalných plynov. Hlavným účelom je »čas
upozorniť na vznikajúce poruchy vo zvarových spojoch, ktoré
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aú vyhodnocované ako zdroje akustickej emisie podľa odpo-
ručenia ASTM-E-569. Zdroje akustickej emisie sú hodnotené
v okruhu s priemerom 4 až 6 m podlá velkosti gulového zá-
sobníka.

4. Skúsenosti s meraním a zhodnotenie

Základná zostava 32-kanálová bola uvedená do používa-
nia pri úradných tlakových skúškach na zásobníkoch kvapal-
ných plynov. Pri všetkých tlakových skúškach, ktoré boli
snímané a tam, kde podlá výsledkov meraní akustickej emi-
sie boli vyhodnotené poruchy ako aktívne zdroje, boli
v označených lokalitách identifikované vzniknuté trhliny
vo zvarových spojoch pomocou nedeštruktívnych skúšok
(ultrazvuk, magnetická prášková metóda). Vdaka tomu, že
niektoré zásobníky kvapalného plynu boli opravované tri aj
ityri razy, pokiaľ tlaková skúška a následná defektoskopic-
ká kontrola nebola negatívna, bolo možné analyzovať a ucho-
vat v dátovom zápise mnoho poruchových aktívnych zdrojov.

Koncom roku 1986 bol po oprave uvedený do 3revádzky
zásobník kvapalného etylénu, ktorý je trvale monitorovaný
akustickou emisiou prakticky doteraz (september 1987). Ak-
tivita akustickej emisie je pravidelne, v týždňových inter-
valoch, vyhodnocovaná. V priebehu merania boli zachytené
zdroje akustickej emisie v rôznych lokalitách. Overenie po-
ruchových miest inými defektoskopickými skúškami v tomto
čase nie je možné z dôvodu zaizolovania povrchu gule chla-
dovou izoláciou.

Literatúra
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J . BUHUSEK
ČSSR

MOŽNOSTI VYUŽITÍ AKUSTICKÉ EMISE PŔI KONTROLE SVAŽOVANÉHO
POTRUBÍ

Vzrůstající požadavky na kvalitu a spolehlivost pot-
rubních systémů - zejména v oblasti jaderné energetiky a
prepravy plynu - vyžadují průběžné sledováni provozního
stavu potrubí. Provozní spolehlivost a životnost potrubí
mohou ovlivnit přede vši* dlouhodobé působící faktory, jako
jsou koroze, stárnutí, únavové namáhání apod.

Pro kontrolu plynovodního v zsmi uloženého potrubí jii
není možné vzhledem k neprístupnosti vnéjiiho povrchu vy-
užít béžné defektoskopické metody a proto probíhá intenziv-
ní rozvoj specielních metod kontroly, jako jsou vnitrní
inspekce a akustická emise (AE). Metoda AE jii naila širo-
ié uplatnení v různých oborech a běžné se využívá, zejména
při kontrole tlakových nádob. Jak vyplývá z principu meto-
dy, musí být kontrolované potrubí zatéiováno vnitrním pře-
tlakem nad úroveň provozního tlaku, aby se případný defekt
mohl aktivné projevit. Proto se nejčastěji využívá při tla-
kových zkouškách vybraných úsekfi potrubí, přičemž u ulože-
ného potrubí je nutno pouze zpřístupnit místa pro připoje-
ní snímačů.

Z dosud realizovaných experimentů, uskutečněných v rám-
ci výzkumného programu, zaměřeného na kontrolu plynovodu,
uvedeme výsledky méřenl AE ha uzavřeném krátkém úseku po- .
dělné svařeného potrubí Js 820/11 • korozním narušením po-
vrchu.
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Experiment byl zaméřen na stanovení úrovně tlaku, při
kterém dojde k destrukci.

Úsek potrubí o délce cca 10 m byl uzavřen privarenými
víky a tlakován vodou.

K měření A£ byla použita Čtyřkanálová aparatura
PAC 3000/3 104 se snímači R 15 (150 kHz), upevnenými mag-
netickými držáky na horní površce (obr. la).

Zaznamenané emisní události se ukládají na pružný
disk, přičemž každá událost je charakterizována pěti para-
metry;
pučtea překmitfi (counts), energií, dobou nábehu, trváním
a max. amplitudou. Pro lokalizaci se ukládají rovněž di-
ference doby dopadu mezi sousedními kanály.

Závislosti libovolné zvolených parametru se zobrazují
graficky v reálném Čase, nebo mohou být dodatečné analyzo-
vány.

Naměřené závislosti akustické emise na čase (tlaku)
jsou uvedeny na obr. lb až 2b, při použitém zesílení 65 dB.

Je zrejmé, že největší četnost signálu AE, vyvolaná
kluzovými deformacemi, byla zaznamenána v rozmezí 9,5 -
10,5 MPa a 12,5 - 13,5 MPa s následujícími intervaly sní-
žené aktivity. Konečná destrukce byla signalizována skoko-
vým nárůstem emisní aktivity v intervalu 40 s, před poru-
šením celistvosti. Tento interval je zobrazen ve zvětšeném
měřítku na obr. 2b. Z něho lze usuzovat, že šíření trhliny
probíhalo postupné ve dvou až třech stádiích.

Konečné porušení celistvosti bylo vyvoláno axiální
trhlinou na horní strané pláště v oblasti korozního poško-
zení (obr. 2c). |

± ± "-.•• t j.

i x
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Záver

Uvedené zkoušky uaoinily ověřit aetodicki postupy as-
renl AE na potrubí v polních podaínkách, • využitia aěřlól
aparatury PAC 3000/3104.

Potvrdila ae dostatečná citlivost aetody jak pro d»-
tekci kluzovýeh deforaací, tak kritického poikozenl.

Při dalíích ezperiaentech bude pozornost zaaérena
zejaéna na velikost útluaovýoh ztrát a stanovení aaxiaál-
nl vzdálenosti sníaačo při kontrole uloženého potrubí.

Podle některých praaenA /i,2/ lze pro detekoi vzdále-
ného zdroje využit interakce vlnění šířícího se stlaftonýa
aedieia se stěnou trubky. Předpokladea je použití nízko-
frekvenčních snlaaco (okolo 30 kHz).
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F. ČEfWÁK, R. KOVAŘÍK
ČSSR

VYUŽITÍ AKUSTICKÉ EMISE PŘI SLEDOVÁNÍ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ
WÁVARD

V současnosti je béine používána akustická emise (AE)
pri tlakových zkouškách nádob a potrubních systémů a při
•ledování úniků. V anohéa menší aíře se AE používá při sva-
řování, kde jeité nedošlo k jejímu plnéau průmyslovému roz-
šírení. PŕitOB v anohých případech má prednosti proti
zkoušeni svarových spojů běžnýai nedestruktivníai aetodaai
jako je ultrazvukea a prozařovánía, protože není ovlivňová-
na geoaetrickýai poaěry zkoušeného svarového spoje s polo-
hou vady vzhledea ke zkušebníau zdroji. Další předností AE
je aožnost zjištěni jejího mláta v okamžiku vzniku, takže
je aožno vča* provést potřebnou opravu vady. Opravy svaro-
vých spojů, a to zejména u tlustostěnných tlakových nádob
až po dokončení jejich výroby jsou ekonomicky velmi náklad-
né a mnohdy technicky obtížné řešitelné.

Příčinou malého využíváni AE při svařování je nutnost
oddělení rušivých akustických signálů od signálů případné-
ho defektu, které signalizují vznik trhliny za horka, trh-
liny za studena indukované vodíkem, žíhací trhliny nebo
vytvořeni struskového vaěstku. Při použití vhodné aparatu-
ry AE a na základě zkušeností je možno rušivé a využitelné
signály AE při svařováni a tepelném zpracování od sebe od-
dělit I\J.

Experiaentálně jsae zjišťovali časový okamžik vzniku
připadne podnávarové trhliny (PNT), podle kterého by bylo
aožno usoudit na kine tiku a mechanizmus jejího rozvoje.
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PNT jsou relativné malé, ale četné trhliny o délce 0,5 až
několik na, které se rozšiřují do hloubky max. 2,5 on pod
hranicí nataveni.

Zkušební materiál a provedeni experimentu

Pro experimentální ověřováni byla zvolena ocel
10GN2MFA, u které byly PNT zjištěny při žíhání zkušebních
deaek /2/. Deska byla ve stavu po zuálechténí o pevnosti
v tahu 501 MPa. její rozměry byly 630 x 315 x 105 mm. Che-
mické složeni zkušební desky je - C 0,1 36, Un 0,91 %, Si
0.25 %. P 0,009 «. S 0.008 %, Ni 2.25 %. Cr 0,24 %. Mo
0,43 *. Pred Havarováním byly z obou navarovaných stran
sejmuty Baumannovy otisky, které nevykázaly výrazné místní
sulfidické vměstky. Magnetickou polévací metodou nebyly na
navarovaných plochách zjištěny trhliny.

K meraní akustické emise byla použita aparatura fy
Dunegan (Endevco serie 3000. Snímač byl od téže fy typ
0 920 3AH - 0,5 MHz. Zesíleni bylo 74 dB. Signál AE ze
zkušební desky do snímače byl veden zvukovode* s proměřem
3*15 •• a délce 3 m. Ze záznamů získaných v průběhu žíhání
(obr. 1 a 2) je patrné, ie nedošlo k výrazným změnám počtu
emisních událostí a počtu prakmito, které charakterizuji
šíraní trhlin. Postupný nárůst snímaných hodnot AE edpoví-
dal dějům ve zkušební desce a na jejím povrchu pri nárůstu
a poklesu teploty. Pri ohřevu na žihací teplotu byla emis-
ní aktivita niiií než při výdrži na iíhací taplotě. Nej-
vyšší aktivita AE byla pri ochlazování zkušební desky. Po
vyžíháni byl navar obroušen a byla provedena kontrola jeho
oeliatvosti kapilární metodou s barevnou indikací. Prípad-
né asžné trhliny v TOO byly zjišťovány nejprve ultrasvukea
dvojitou sondou BAM s podélnými vlnami a frekvencí 2 MHz as
vstupním úhlem 70 s a nakonec magnetickou metodou palévael
pfi postupném úbéru celé TOO frézovania p* vrstvách 0,5 am.
Týsledek těchto zkoušek byl negativní, nebyla aalsssaa ié*>
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ná vada typu trhlin nebo stmakových vméstka. Byl potvrzen

výsledek měření AE. Při líhání desky se na začátku záznamu

N(A,E), obr. 1, projevil Kaiserav tepelný efekt. Uenší zvý-

šení AE do začátku výdrže na prodlevě je. zřejmě způsobeno

uvolňováním vnitrního pnuti vzniklého ve zkuáební desce pri

navařováni. K výraznému zvýšení emisní aktivity došlo až

při ochlazování pod cca 400 °C, kdy začíná intenzivní pras-

kání a odlupovaní okují. Skutečnost, že nedošlo při žíhání

ke vzniku či rozvoji trhlin, je názorněji patrné z obr. 2,

kde je vidět silný nárast počtu překaita opět až při začát-

ku praskáni okuji. Pro posouzení mechanizmu vzniku zjiště-

né aktivity AE byl do obr. 3 zakreslen parametr N ( A , C ) /

/ N ( A , E ) . který až do praskáni a odlupovaní okuji je možné

považovat za konstantní. Mechanismus příčin emisní aktivi-

ty v průběhu žíhání se tedy nemínil, jiné zdroje výrazných

signál& AE ve zkušební desce nevznikly.
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