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U. KOVÁČIK
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MOŽHOSTI VYUŽITIA vfeoČTOVBJ TBCHHIKY

Y HEDBSTRuKTfvaBJ KOMTROIiE

Písať referát o možnostiach využitia
výpočtovej teohniky v defektoakopil sa zdá
by* nosaním dreva do lesa, pretože defekto-
akopiu, rovnako ako iná oblasti teohniokej
činnosti, zasiahla vlna uplatnenia mikro-
procesorov a o výhodáah, ktorá tanto Jav
ao sebou prináša bolo už mnoho povedaná.

Defaktoskopia ja v podatate meraním,
avšak speoiálnym meraním, kde aa kladie dô-
raz na zobrazenie výsledkov prípadne iota
Interpretáciu. A práve tu môže byť záaah
výpočtovej teohniky radikálny. Tento zásah
•počíva Jednak v možnosti velmi názorného
zobrazenia výsledkov (typickým príkladom
Je r ultrazvukovej defektoskopii C-zobra-
zenie a podporou počítačovej grafiky), jed-
nak v sprístupnení niektorýoh algoritmov
(Pourierova transformácia, aprlemarovanie
a pod.), ktoré pre avoju časovú náročnosť
nebolo prv možná vhodná aplikovať.

K tejto oblasti by ame si dovolili
uviesť nlekolko poznámok, pretože sa oby-
čajne zdôrazňujú Iba výhody použitia týoh-
to algoritmov.

Pouriarova transformácia rozkladá sig-
nál na Jednotlivé frekvenčné zložky. Tie-
ío poskytujú informácie o tvare signálu.
Ultrazvuková spektroskopie, ktorá túto
transformáoiu využíva an zakladá na názore
(opodstatnenom), že tvar signálu, t.j.
echa je ovplyvnený tvarom, resp. geometriou
defektu. Zdalo by sa, že pomocou Fouriero-
vej transformácie je stsrý problém ultra-
zvukovej defektoskopie - zviditeľňovanie
skutočného tvaru defektov vyriešený. Také-
to vyhlásenie by iste každý odborník z UZ
spektroskopie označil prinajlepšom ako Ilu-
zórna. Tvar spektier, rovnako ako tvar ech
je závialý na smere prezruíovaiiia. MSže
byť niekedy veoou vkusu rozhodnúť 5i je
lepšie usudzovať na tvar defektu napr.
s troch eeh, alebo troch spektier. Inými
slovami, tejto metóde môže často úspešne
konkurovať metóda dynamiky eoha, najBÄ ak
ja podporovaná znalosťami ultrasvukára o
technológii výroby a teda o pravdepodofc^us-
ti výskytu určitýoh typov ohyb. Týmto nija-
ko neohoeme apoohybnovať ultrazvukovú apek-
troskopliu.

Ďalším algoritmom, ktorý nadobúda
v súvislosti s výpočtovou technikou na dô-
ležitosti ja homogenizácia, čiže spriame-
rovanie. Používa sa na detekciu signálu
ukrytého v šume. Uplatňuje sa v ultrazvu-
kovej defektoskopii na zlepšenie pomeru
signálu Šumu. Zlepšuje čitateľnosť aohogra-
mu. Táto funkoia je napr. zabudovaná v prí-
stroji USD 10. Tu by bolo vhodné pripome-
núť, že touto metodou potlačíme iba taký
šum, ktorý má charakter stacionárneho ná-
hodného signálu tj. má konštantnú strednú
hodnotu a rozptyl. Šum spôsobený štruktú-
rou (napr. pri prezvučovaní austenitových
ooelí) môže byť naopak nestacionárny, t.J.
mať velké lokálne smeny. Takáto situácia
je bežná napr. pri kontrole obručí turbo-
alternátorov.

Ďalšou oblasťou, kde sa princfp aprie-
merovania využíva je počítačová tomografia.
Je to teohnlka, ktorou dosiahneme zobraze-
nie vopred zvoleného prierezu výrobku.
Výsledný obraz doataneme skladania jednot-
livých profilov, získaných prozvučovaním,
resp. preparovaním z viaoerýoh smerov.
Kvalita zobrazenia rastie s počtom spomí-
naných anerov a s kvalitou použitého počí-
tačového monitora. Úmerne tomu ractie 1
Čas potrebný na získanie obrazu skúmaného
prierezu. Pri použití monitora s rastrom
600 x 400 bodov môže tento čas dosahovať
rádové hodiny.

V rámci tohoto príspevku by sme ohoe-
11 upozorniť na jednu, zatiaľ dosť zaned-
bávanú možnosť využitia výpočtovej techni-
ky v defektoskopii. Máme na mysli simulá-
ciu. Simulácia znamená napodobovanie, mo-
delovanie určitej v praxi sa vyskytujúcej
situácie, pričom výhodou ja, že vonkajdie
podmienky môžeme meniť ovela pružnejSie
ako v reálnom experimente. Simulácia pomo-
cou počítača znamená íoatavenie matematio-
kého modelu a prezentovanie jeho výsledkov
v názornej graflokej forme. J« možné napr.
pomerne Jednoducho sieulovať rôzne situá-
oie pri skúšaní rúrlek vírivými prúdmi,
čo uľahčuje interpretáoiu zložitých signá-
lov, ktorá sa pri tejto kontrole niekedy
vyakytujú.

Skúšanie magnetiokou metódou práškovou Ja
známe ako najoitllvejší spôsob zisťovania
trhlín. Napriek tomu v prípade tvarovo zlo-
žitejiíoh súčiastok o spôsobe magnetizácia
sa spravidla rozhoduje emplrioky alebo oi-
perimentom. Prlto* Je nožná pomooou profe-
sionálneho osobného počítača a dobrou gra-
fikou n&nodalovať a zobraziť rozd«lenl«
hustoty magnatlokáho toku na povrohu také*-



boto talasa a optimalizovat podmienky Skú-
šania.

Mleato záveru - tri myšlienky pra uží-
vatelov výpočtovej teohnikyi

Počítač je nástroj aa realieáciu
algoritmov.

Algoritmus je nastroj na získanie
informáoií.

Človek sa rozhoduje na základe infor-
mácií.
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J. MANĎAK
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POUŽITÍ MATB1ATICKŽCH TRANSFORMACÍ
V ULTRAZVUKOVÉ DEFEKTOSKOPII

1. Úvod

Správné určení velikosti vady (s ohle-
dem na četnost výskytu prevážne malých
vad) v součásti je pres trvalé zdokczalová-
ní přístrojové defektoskopioké techniky
stále zatíženo jistou chybou. To je zapří-
činěno tím, že u malých vad se kromě tech-
nologie zpracování součásti, rozsahu zkouš-
ky, pravdepodobného rozložení a geometrie
vady, druhu možných vad a jakosti povrchu
součásti, parametrů užité defektoskopické
techniky a typu použité sondy, podílí na
správném vyhodnocení zkoušky, tj. napr.
určení velikosti náhradní vady a dráhy
k vade, také zvolaná vyhodnooovací metoda
(srovnávací, diagramová a výpočetní). Pro-
to je snahou získávat se snímaného ultra-
zvukového časového signálu další doplňují-
oí informace, které by alespoň částečné
napomohly eliminovat také výše uváděné ne-
žádouoí vlivy, tj. dooílit kvalitativní
vyšší úrovně defektoBkopiaké kontroly sou-
částí.

Za tímto účelem lze užít osvědčanýoh

natematiokýoh metod, které umožňují mj.

zpracovávat informace o průbezioh amplitud
eoh také a uvážením změn ve fáeovýoh pomě-
reoh eoh, a to jak ve frekvenční, tak taká
v Sašové oblasti.

2. Teorie

na:
Uváděné matematické metody lze členit

1. lie tody, zpraoovávajíoí časové prů-
běhy signálů eoh.

2. Metody, zpracovávající prostorové
proběhy signálu ech (metody trans-
formační, predikční a hybridní).

Vzhledem k omezenému rozsahu příspěv-
ku je v další části věnována pozornost
metodám první skupiny. Neznamená to však,
že by metody druhé skupiny nebyly dostateč-
ně pro rozvoj defektoskopické kontroly sou-
částí důležité. Metody druhé skupiny nabý-
vají v současné dobe rovněž na významu, a
to v souvislosti s otázkami kódování obra-
zové defektoskopické informace (obr. 1 )

K metodám první skupiny je možno řa-
dit:
- Fourierovu integrální transformaoi jako

funkci komplexní proměnné X/t/ časového
průběhu signálu eoha x/t/, obeoně pro
čas tfr / - W J « / definované výrazem

f _ j2')'"f-i
X/t/ .JTx/t/] . j x/t/ e dt, (1)

ve kterém f značí frekvenci.

Z výrazu (1) a z obr. 2 je zrejmá, že
obecne pro neperiodioký průběh signálu
echa se takto získá spojité spektrum X/t/
B amplitudou

I X/t/1 - [l|/f / + if/f/J
 1/2 (2)

a fází
VJt/ - tan"

1

přičemž

/ i/t/coB 2 ̂ ftdt , (4)

T/f/ - J i/t/oin 2fftdt . (5)

Kromě prezentovaného průběhu okamži-
tého spektra X/t/ (obr. 2), 1st • užitím
uv. transformace a dalgíoh pomocoýeh výrt-
zft dala získat apaktralní obálku, vlastní
spektrum, vsájaané spektrum, kmitočtevé
onaxaktaristlky přfp. jiné podlá okamSitýoh
potřab.



- Hilbertovu transformaci x/X/ čaaevéhe
průběhu algaálu «oha x/t/, obeoae pro
t £/-«, t с«/ definované* kenvolučaím inte-
grálem

x/t/ -*[x/t/] - í.
f/t-u/ % '

—w

přičemž x/t/ se eznačí jako konveluční in-
tegrál časového průběhu signálu eob« x/t/
s výrazem /1/»V, tj.

x/t/ - x/t/ 0 / Л/Vi / . (7)

Z výrazu (6) a z obr. 3 je zřejmé, že
užití Hllbsrtovy tranaformaoe v rámoi ultra-
zvukové defektoskopie může znamenat další
rozšíření v praxi již užívaných postupů.
Za povšimnutí stojí rovněž ta skutečnost,
že výsledné zobrazení setrvává v Jasovém
prostoru, a ne jako je tomu, např. u Pou-
rierory integrální transfornaoe, v kmitoč-
tovém prostoru.

3. Závěr

I z uváděného stručného přehledu po-
užití matematiokýoh transformed je zřejmé,
že tyto znamenají již v současné době dal-
ší kvalitativní skok v rozvoji vyhodnocova-
cích postupů ultrazvukové defektoskopie.
К jeho praktioké realized je vSak potřeb-
ná také výpočetní teahnlka, sestávající
zpravidla z: A/D převodníku vysokého kmi-
točtu, mikropočítače s externími periferie-
mi vmonitor, videorekordér, viaeotlaKarna,
mozaiková tiskárna, magnetopásková jednot-
ka, souřadnicový zapisovač, disková paměť
typu Winchester, disketová jednotka ap.).
Hení-li к disposici kvalitní A/D převodník,
který zásadním CDŮsobem determinuje úspěš-
nost prováděného počítačového vyhodnocení
časových průběhů signálů ech, lze pomooí
paměťového osolloskopu eoha zaznamenat a
následné digitalizovat. Takto předzpracova-
ný časový průběh signálu eoha lze dále zpra-
covávat výše uvedeným způsobem.
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Obr. 2. Ukázka možného zpracování časového
průběhu signálu eoha s užitím Fou-
rierovy Integrální transformace
(a-5asový prubeh signálu echa,
b-výsledky získané PPT algoritmem)
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Obr. 3. Ukázka možného zpraoování Saaorého
průběhu signálu eoha z/t/ a ušitím
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zení, z/t/ - x/t/ + Ji/t/ )



J. OBRAZ
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CAD - YÍPO&BT p*w**nPľHlT PQKU3ACB

ULTRAZVUKOVÍHO POLB Y PKFBKTOSKOPII

1. Úvod

Pri ultrazvukovém zkoušení materiálu
s hrubozrnnou strukturou, kterou mají na-
př. austenltioké ooell používané při stav-
bě zařízení pro jadernou energetiku, se
nepříznivě projevuje akustický šum. Poměr
signál-šum se výrazně zlepšuje při použití
ultrazvukových sond s fokusaSními účinky,
které mají jednak sondy dvojité a jednak
fokusující. Kromě fokusace sondami se v de-
fektoskopii setkáváme s fokusací nebo na-
opak divergencí ultrazvukového svazku způ-
sobenou válcové nebo kulové zakřivenými
zkušebními povrchy.

Cílem tohoto příspěvku je ukázat vy-
užití výpočetní techniky pro zjištění pa-
rametrů fokusace a návrh čočky pro fokusu-
jíoí sondu. Uživatel i malého počítače si
může ověřit vliv zakřivení zkušebního po-
vrohu a prípadne je i korigovat ponooí fo-
kusující sondy. Bez výpočetní techniky by
defektoskopioký pracovník v závodě neměl
možnost s« takovému výpočtu věnovat a evoje
zkoušení optimalizovat vhodnou fokusací.

Výhodou počítače Je dialog a uživate-
lem, při němž se zadávají vstupní paramet-
ry požadovaného fokusovaného pole nebo
sondy. Příspěvek navazuje na predohozí
práoe autora [i], [2] * [3] , v nichž jsou
uvedeny početní výrazy pro parametry vy-
skytující se ve výpočetním programu popsa-
ném vývojovým diagramem.

2. Postup při výpočtu fokusující sondy

Při návrhu fokusujíoí sondy se vyohá-
zí 2 hloubky, v níž má být wo-Himľiw-f cit-
livost, oož je hloubka akustického ohniska
hy. Cílem výpočtu je určit zakřivení Čoč-
ky a parametry fokusovaného ultrazvukové-
ho pole. Pro výpočet sondy Je nutno znát
a do počítača zadat tyto vstupní veličiny:

1. Průměr použitého měniče D

2. Rychlosti šíření zvukut

a) va zkousaném materiálu c,
b)'v prostredí predsádky (klínu) o 2

o) T čočoe o,

3* Střední dráhu T předsádee d2

4* frekvenci ultrazvuku f,

Program vyžaduje kapacitu kolem 1,5
kbytu, aby byl vhodný i pro nejmenší ka-
pesní počítač* programovatelné v jazyku
BASIC, jako je např. počítač Sharp 1211.

Po vyvolání začátku programu KíKUS 1
(obr. 1) ae počítač dotazuje na číselné
hodnoty shora uvedených vstupníoh paramet-
ra a dále se ptá, zda je skuiební povrch
zakřivený. Při odpovědi "H" (HE) se vypoč-
tou konstanty příslušné pro rovný povrch
a program přistoupí k výpočtu zakřivení
čočky v rovině lomu (poloměr R ^ a v rovi-
ně kolmé (poloměr IL). Když je povrch »a-
křivený, počítač se dotáže na poloměr za-
křivení R a dále pak, zda konvexně nebo
konkávne. Výpočet se USí znaménkem R. Uži-
vatel dosadí vždy kladnou polaritu. Zkušeb-
ní povroh muže být zakřiven bučí v rovině
lomu nebo v rovině kolmé, Jde-li o úhlovou
sondu. U přímé sondy si může uživatel pro-
gramu vybrat, jak kterou rovinu označí.
Počítač potom stejně jako při nezakřlveném
zkušebním povrchu vypočte příslušné polo-
měry zakřivení čočky v obou rovinách.

Dalším krokem programu je výpočet pa-
rametrů fokusovaného ultrazvukového pole
a to délky ohniska lf, šířky ohniska df,
začátku ohniskové oblasti z.- a zisku V
v ohnisku. Počítač provaří, zda ultrazvu-
kový svazek v obou rovináoh se sbíhá do
ohniska F ^ v požadované hloubce h p. Když
jt, vypočtený poloměr R z nebo R záporný,
je akustické ohnisko na opačné straně ros-
hraní a počítač oznámí, že svazek v pří-
slušné rovině diverguje. V normálním přípa-
dě jsou vytištěny číselné hodnoty poloměru
čočky, které při přímé sonde na rovném po-
vrchu jsou totožné. Následuje tisk hodnot
parametra pole a dotaz na akustické v1nové
odpory čočky, měniče a predsádky. Počítač
vypočte ztráty na rozhraní čočky a ze zis-
ku fokusace V celkový zisk V , v němž jsou
ztráty odrazem zahrnuty. Tento zisk je
vztažen na akuatioký tlak na kónoi blízké-
ho pole nefokusujíoí sondy s měničem stej-
ného průměru.

3. Postup při výpočtu pointy nfcuatlokého
" ohni sk^ pri zfl^'ivené

Cílem výpočtu je určit hloubku akus-
tického ohniska pro fokusujíoí sondu se
snámými para tin try. Program je použitelný
1 pro nefokusujlol sondu akusticky naváza-
nou na zakřivený povroh Materiálu. Vývojo-
vý diagram tohoto programu označeného /OKUS
2 ji u obr. 2. Po zapojeni program dosta-
ne uživatel dotaz, zda je zkušební povroh



zafcřlvený a dále jaké jaou číselné hodnoty
zafcřlTení čoSky v obou rovinách, jaký je
průměr D meniče a pokud jde o úhlovou son-
du, jaký je úhel lonu z . Pokračují dota-
zy na frekvenci ultrazvuku f, ryohloati
ěírení v materiálu (o 1), v předsádoe (v lo-
movém klínu) c 2 a v čočce Oj a dále pak na
vzdálenost stredu měniče od zkušebního po-
vrchu d2. Když není povroh zakrivený, vy-
počte se ihned hloubka akustického ohniska
hp. Když je povrch zakřivený, odpoví uži-
vatel buä "A" (AHO) nebo "H" (5B) na dota-
zy, zde je konvexní a v rovině lomu. Počí-
tač provede výpočet a vytiskne hloubku h p

stejně jako v předchozím případě.

Fri použití programu na nefokusujíoí
sondu na zakřiveném povrohu, zanedbá se
dráha v předsádoe (dg - 0). Ostatní para-
metry fokusovaného ultrazvukového pole se
vypočxou podle programu řOKUS 1.

4. Závěr

Použití počítače umožní zdokonalit
praxi ultrazvukové defektoskopie přímo
v závodeoh. Jeho pomooí lze početně ověřit,
zda je účelné řešit daný problém zkoušení
fokusující sondou, nebo zda by bylo vhodné
použít stávající fokusujíoí sondu pro vy-
rovnání tvaru ultrazvukového pole prl za-
křivení zkušebního povrchu. Fokusujíoí son-

"1

du je často možné realizovat vyfrésováním
predsádky (nástavce) před stávajíoí ultra-
zvukovou sondu, která má elektroakustický
měnič velkého průměru.

Referát ukázal vývojové diagramy dvou
programů v jazyku BASIC, jejioh použití
již umožnilo výpočíst mnoho variant kon-
krétních sond a fokusovaných polí a tím
dovolilo podrobně nahlédnout do mechanismu
fokusace.

Literatura

[i] OBRAZ, J.: Fokusujíoí ultrazvukové
sondy pro nedestruktivní defektosko-
pii. In.: Sborník Defektoskopie '67,
s. 52 až 60, Praha DT ČSVTS 1987

[2j OBRAZ, J.: Ultrazvukové fokusujíoí
sondy pro nedestruktivní zkoušení ma-
teriálu. Část I a IX. Strojírenství
v xisku

[3] OLRAZ, J.: Fokusace ultrazvuku čočkami
á. zakrivenými povrchy. Sborník defek-
toskopie '88 v tisku. DT ČSVTS České
Budejovioe.
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3. ŠVACHOUČBK

ČSSR

ORČOVÁHf VELIKOSTI A ORIESTACE PLOCHŽ

7APY

UrSování Telikosti a arlentaoa malýoh

ploohýoh Tad T asteriálu •• obrykla prorá-

dí podle ATG diagranu sa predpokladu, ža

rada ja orient orána optimálně Tshladem ke

sněru prosruSorání natariálu sondou. T ná-

rofinýoh prípadaeh •• pro epřeanění infor-

naoa o orientaol Tady pouJÍTají apolrtrovet-

rloke metody, která viak Tyiadují nákladná

»aŕí«ení, takSe satím nejsou T praxi T Š O -

obeoné r os tí rany. UrSorání Telikosti ma-

liota ploohýoh Tad prite* mftse byt ui pxl

•alyoh odobylkáah od osy předpokládaná o-

rlentaea satílano otayboa spftsobanou sméro-

Tyml oharattarlatlkaml Tady. Smerorá oha-

rakterlstlky Tysaŕorání klasloká úhlorá

sondy a malá ploohá Tady se proto staly

sákladem metody měření a urSorání Tellkos-

tl a orlentaoa malá ploafaá Tady popsaná

T IT 10 155 - B a [i].

Matete Tyohásí • Tyhodneeorání prftnl-
kn sm«reryoh eharakteristlk malá pleohá Ta-

dy a použitá sondy. Pro urSení Tellkoati

a orlentaoa Tady ae využÍTá lokálního maxl-

aa dynamiky vadoTáho eoha. lietoda není oit-

llTá na aystematlokou ohybu lokallsaoe Ta-

dy vzniklou posunutím lokálního *»*lr<'»fi tn-

dlkaoí TliTem natoSení vady.

Základem měření je zkoušení dvěma

úhlovými sondami s razným úhlem lomu ultra-

svukováho svazku. Při ozáření vady ze dvou

roznýoh amarů se projeví sněrová oharakte-

ristiky vady rftznou —T*mri»rf hodnotou od-

raienáho signálu. Pokud předpokládáme, £e

se jedná o malou ploohou vadu, lse naměře-

ná hodnoty vztáhnout k vysařovaoímu diagra-

mu náhradní vady, kterou definujeme jako

ideální kruhory odrařaí. Ze srovnání s mo-

delem nebo a výaledky měření na umělýeh plo-

ohýoh krohovyoh vadáoh pak Ise stanovit

s rozdílu mazlmálníoh indlkaoí směrovost

a tady vlastně velikost vady. Pro takto ur-

Sonou velikost náhradní Tady je pak aoino

s Telikosti namerenáho odrazu usoudit na na-

toíaní Tady jako odohylku od optimální o-

rlentaoe odraSeSe.

Vyhodnooení usnadňuje grafická sná>or-

ění výldkft ř d é tá Anění výsledkft v souřadném systám 7 x ,
kde 7

1
 je hodnota lokálního maxima přísluš-

ná první úhlová soaaé a T_ je rosdíl mesi
ří
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hodnotami nameranými oběma úhlovými son-

dami (vie obr. 1).

Ověřovaoí měření bylo prováděno na
ooelovýoh měrkáah a r&sne skloněnými umě-
lými vadami typu váloovýoh vývrtft zakonSe-
aýoh ploohýn dnem, které představovalo ná-
hradní ploohou vadu typu kruhového reflek-
toru. Bylo použito sady sond a úhly lomu
35°, 42°, 49°, 55°, 62° a 67°. Umělá vady
v materiálu míly průměry 2 — 4 — 5 . 6 - 1 1
mm. Odstupňování průměru vad umožnilo pře-
hlndné zjištění spolehlivosti a presnoBti
měření pro hodnoty měřená při kolmém odra-
zu. Pro tyto vybrané hodnoty se po zjedno-
dušuj íoích předpokladech maže stanovit roz-
díl 12 /6/ dB. Kvalitu prováděného měření
pak lze posoudit pro výběr hodnot odpoví-
dá jíoíoh kolmému odrazu na umělýoh vadách
podle postupu uvedeného v literature [3J.

Základní statistickou charakteristi-

kou souboru je arltmetiaký průměr rozdílů

velikosti vadového echa & V.

A V,

kde

• - i

je aritmetický prfimer rozdílu ve-
likostí maximálního vadového echa
pro kolmý odraz od umelé vady

- jednotlivé rozdíly mezi uspořá-
danými naměřenými hodnotami

- poSet apraoovávanýoh rozdílovýoh
hodnot.

DalSíml d&ležltými charakteristikami
pro opakované měření jaou rozptyl s , smě-
rodatná odohylka s a přesnost měření c ,
která udává velikost intervalu, kde leží
a danou pravdepodobností skutečná hodnota
měřené veličiny.

n-1

I I

-R"

12)

(3)

fektoskopiokého systému a manipulátorem
byly pro uvedený výběr zjištěny hodnetyi

A V - 11,3 dB
s » 6,2 dB

£ - *3,9 dB

Pro spresnení bylo provedeno ruční
měření a přístrojem DIU5 - p, při némi
byly zjištěny hodnoty:

ůV > 11,1 dB
s - 0,9 dB
£ - i 0,6 dB.

Přesnost - 3,9 dB při automatizovaném
měření odpovídá praktickým zkušenostem při
automatizovaném a meohanlxovaném zkoušení
ultrazvukem. RuSní měření dosáhlo presnos-
ti - 0,6 dB, ooS je hodnota dosažitelná
pouze v laboratorníoh podmínkách. Pro apli-
kaci metody popsané v PV 10 155 - 841 je
tedy v případe provosníoh aplikací nutné
použít pro zpřesnění vstupních dat poíet-
níoh postupu pro vyrovnání křivky dynamiky
vadového echa a pro potlačeni DUBU.

Měření a výpočty pro nomogramy na
obr. 1 byly prováděny pro dvojioi úhlovýoh
aond s úhly lomu 35° a 42° a předpokláda-
nou hloubku vad 50 mm v oceli. Srovnání
vyhodnooovacího nomograau vytvoreného si-
mulací na počítaíi (obr. 1a) a nomogramu
vytvořeného na základe ověřovaoího měření
(obr. 1b) ukazuje, že rozdíly meal teore-
tiokým modelem a praktiokým měřením jsou
v rámci přesnosti měření.

Literatura

[i] ŠVACHOUČEK, S. - T1TRAS, H.i Zpftsob
ultrazvukového maření malých ploohýoh
vad v materiálu metodou dynamiky eoh,
PV 10 155 - 841, Praha, 1987

[2] OBRAZ, J. 1 Ultrazvuk v měřicí teohnl-

oe, Praha, SHTL 1964

[3] JENČÍK, J. - KTIHH, L.i Technioká mě-

ření ve strojírenství, Praha, SNTL

1982

E - ; t .

kde Sinitel t T je tabelován v literature
L 3J a pro n - 12 a zvolenou pravděpodobnost
0,95 má hodnotu 2,179.

Při automat lsovanam měření pomeoí de-
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S. KUBIŠ, P. KRAJČOTIČ

ČSSR

SPRACOVANIE A YYHOD:IOCO7AHIB

VÍRIVÝCH PRlfoOV POMOCOU AJALYZÁTORA

MUIiTIDATA

Pri nedeštruktívnej kontrole matariá-

lov metódou vírivých prúdov sa používajú

jednofrekvenäné, víaofrekvenčné prípadná

viackanálové ayatémy kontroly, ktoré umož-

ňujú pomocou zíakaných signálov stanoviť

úroveň poekodenla kontrolovaných materiá-

lov. Vlastné hodnotenie sa vykonáva z línio-

vých záznamov (X-t; Y-t), resp. záznamov

v komplexnej rovine (X-Y). Pri kontrole me-

tódou vír:'.výoh prúdov sú hodnotiaoe krité-

riá odvodené od hlavných paranetrov si,jná-

lov, t.j. od amplitúdy a fáze. Pri tejto

analýze aa vychádza z primárnyoh záznamov

aignálov, ktoré aú nahrané na záznamových

médiách, ako aú napr. meracie viackanálové

magnetofóny. Doteraz používaný postup vy-

hodnocovania aignálov vírivých prúdov je

taký, že signály z príslušnej frekvencie sa

prehrávajú v laboratóriu na líniový zapiao-

vaS a zistené indikácie sa zobrazia v kom-

plexnej rovine pomocou súradnioového zapi-

sovača. Zo získaného X-Y zobrazenia je mož-

né kvantifikovat úroveň poškodenia. Pri apli-

kácii viaofrekvenčnéj metody skúšania sa

vykonáva hodnotenie analogioky z postupne

vyberanýoh frekvencií reap, mixov. Príklad

možných kombinácií rôznych výstupov je na

obr. 1. Prehrávanie 3ignálov E magnetofóno-

vých záznamov na zapisovače je značne prác-

ne najmä pri vyhľadávaní indikácií chýb za

účelom X-Y zobrazenia. Vlaatné hodnotenie

sa vykonáva z pôvodných signálov v analógo-

vej forme a kvalita zobrazenia je limitova-

ná rýchlosťou pohybu zapisovača.

Pre zvýSenie produktivity ale aj spo-

lahlivosti vyhodnocovania sne zakúpili ana-

lyzátor signálov KULTIŮATA III, výrobok fir-

my ESA MESSTECHNIK (NSR). Analyzátor signá-

lov MULTIDATA III je pružný systém pre zber

a spracovanie signálov v laboratórnych pod-

mienkach.

Základné teohnioké vybavenie analvzátora
MULTIDATA III:

- mikroprocesor MC 68000 s taktom 10 MHz
- operačná pamKť a kapacitou 2.5 MB

- 2 disketové jednotky 3.5", kařdá s kapa-
oltou 0,75 KB
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- monochromatický grafický diBplej

768i480 bodov /15"/

- 16 kanálový A/D prevodník B maximálnou

vzorkovanou frekvenciou 300 kHz/12bit

B paralelným snímaním všetkých kanálov

(paralelná 5 + K technika)

- rozhrania: 2 x V24

1 x Centronios.

PríaluĎenatvo:

- grafická t lačiareň EPSON FX-800
- zapisovač Hewlett Packard 7475A (6 farieb,

max. rozmer A3).

Prop.racová vybavenie

3U3Y - štandardný diskovo orientovaný ope-

račný systém, ktorý umožňuje činnosť všet-

kých oatatnýah programov.

KE2 - merací program

Štandardný mer&cí program ME2 umožňu-

je priamy sáznam signálov ^ri laboratórnych

akúäkach e prehranie záznamov signálov

z prenosného záznamového média napr. magne-

tofonu. Program M32 umožňuje zobraziť na mo-

nitor súčasne 4 kanály. Pri vlastnom vyhod-

nocovaní pracujarae t.č. so 4-ml kanálmi.

Program pracuje v zásade s dvomi zobraze-

niami P (Panorama) a D (Darstellung)•

P-zobrazenie umožňuje súčasne zobraziť 4

vybrané kanály na displej, pričom zobrazu-

je celú nahrávku, napr. "elú teplovýmennú

rúrku. Toto zobrazenie poskytuje len. základ-

nú orientáciu o dĺžke záznamov a slúži pre

volbu parametrov D- zobrazenia.

D-zobrazenie umožňuje zobraziť 4-kanály

v ľubovolnom zväčšení v amere oal Z a Y.

Pri tomto zobrazení je nožné okrem X-t;

Y-t priebehov získať aj X-Y zobrazenie zvo-

leného úseku príslušnej frekvencie alebo

ĽCX-u. Možnosť súčasného zobrazenia dvojíc

kanálov z rozličných frekvenoií, resp.

KEX-ov zvyšuje apoluhllvosť určenia, prítom-

nosti indikácie chyby a pri súčaBnýoh pod-

mienkach kontroly tepelných výmenníkov

umožňuje aj jej polohovanie podlá oSakáva-

nýoh signálov prídržnýoh dosiek. Volbu

zväčšenia v smeroch súradnioovýoh osí (ZX

a ZY) je možná voliť nezávisle. Pri X-Y zo-

brazení je zväčšovanie v oboch amerooh rov-

naké. D-zobrazenie v časovej oblasti unož-

ňuje výber lubovolnej časti signálu pomocou

"okna", ktoré zobrazí zvolený úsek na celý

displej s odpovedajúcim zväčšením. Pre vy~

nodnoQovanie slenálov vírivých prúdov ie

rozhodujúoe X-Y zobrazenie, ktoré umožňuje

fázové hodnotenie zobrazenýoh signálov.

Väetky zobrazenia nôžu byť ako bodové ale-

bo spojité krivky. Pomooou kurzoru je nož-

ná získať infornáole o hodnotách signálu

vo voltoch (0y) resp. sekundáoh (Or) od

začiatku merania v TubovoTnom bode. Pri po-

užití dvooh kurzorov sa zobrazujú napäťové,

resp. časové rozdiely medzi dvomi bodmi.

Príklady zobrazenia X-t, Y-t a X-Y sú na

obr. 2 a 3.

Pre čiastočné odstránenie rušivého po-

zadia signálu zo záznamov signálov je možné

použiť "vyhladenie" (Glaettung), ktoré sa

uskutočňuje priemerovariím hodnôt triaoerýoh

vzoriek. Užívate! al zvolí počet bodov pre

prlemerovanle, napr. 5, 10 a program podlá

volby "vyhladí" zvolené kanály. Príklad

vyhladenia priebehu signálov je na obr. 4.

Pri používaní tejto úpravy signálov je po-

trebné mať na zreteli frekvenčný rozsah,

v ktorom ležia informácie o úrovni poškode-

nia, ktorý je v našom prípade približne do

100 Hz (posuv sondy pri skúšaní BBÍ 0.2 m/s).

Použitie "vyhladenia" je neúčinné pri výsky-

te jednosmerného posuvu signálu, ktoré spô-

sobuje rozváženie meracieho systému a pri

zvýšenom rozsahu kolísania rýchlosti posuvu

sondy počas merania.

Okrem uvedených funkcií umožňuje pro-

gram KE2 dodatočný popis signálov zobraze-

nýoh na displeji, ako sú napr. údaje potreb-

né pre graŕioké dokladovanls výsledkom a

pod. Po vyznačení potrebnýoh identifikač-

ných údajov je možné signály z displeja vy-

tlačiť na tlačiarni EPSON PX-800, resp. za-

pisovači HP 7574A. Tlačiareň vykonáva gra-

fický výstup bez obmedzenia (HARDCOPY), za-

pisovač HP podia programu ME2 umožňuje vý-

stup len X-t,Y-t zobrazenia bez dodatočné-

ho popisu.

Ďalšie uživatelské programy

SORBAS - programovací jazyk, tzv. systémovo

orientoval BASIC (štandardné vy-

bavenie )

s u m - simultánne zobrazenie a zapamäta-

nie časových signálov X(t) a Y(t)

a I-Y zobrazenie

PET - aeraoí program ĽS2 e možnosťou po-

užitia Pouriárovej transformácie

AA10 - aritnetloký program, integrovanie,

derivovanie, rozdelenie početnos-

ti.
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Záver

Použitia analyzátora signálov MULTI-
DATA XII prispieva k zvýšeniu rýohloatl a
spoľahlivosti vyhodnocovania laboratórnyoh
a prevádskovýoh meraní. Ďalšie zvýšenie
•>-• •-"' /hodnotenia bude možná dosiah-
nuť r j ; s-orcnim äpaalálnyoh programov zame-
ranýoh výhradne na vírivé prúdy. Perspek-
tívne počítame a tvorbou progranov pre tlač
protokolov z kontroly. Štatistloké spraco-
vanie výsledkov, prípadne programov pre po-
loautomatiokú analýzu aignálov vírivýoh
prúdov. Tento syBtám je urSaný pre labora-
tórne účely a Jeho použitie pre vyhodnoco-
vanie velkého množstva údajov Je t.5. ob-
medzené programovým vybavením.

Literatúra

[i] MULTXSm. III - manuál, SSA 1SBSSTBCH-
NIK GmbH, 1987

[2] KUBIŠ, S.: Viackanálový systém HUK
súčastí primárnych kolektorov PG metó-
dou vírivýoh prúdov
VTÍJE Trnava, apráva č. 32/88
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Obr. 1. Sohématloké zobrazenie výstupov

signálov pri skúšaní teplovýmennýoh
rúrok viaoŕrekvenčnou metódou víri-
vých prúdov

Výstupy signálov poskytujú informáole

o úrovni poškodenia!

VI - na vonkajšej stene rúrky

V2 - oelej steny rúrky
V3 - na vnútornej stene rúrky
V4 - pod prídržnými doskami (odmizované

dosky)

V5 - oelej steny rúrky s elimináciou rušl-
výoh signálov prídržnýoh doalek, pút-
nioového efektu a kmitania sondy (ko-
nečný signál)
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U. KUNA

ČSSR

SPRACOVANIE SIQHÁLOV ULTRAZVUKOVÝCH

MBRiurf 3 VYSOKOU faovffou RUŠIVÝCH
3IgBÁLOY

1. tivod
Praktická ultrazvuková merania sú vo

väSälne prípadov ovplyvňované rušivými sig-
nálmi merania* Základným spôsobom odstraňo-
vania nekorelovanýoh rušivých signálov je
priemerovanie viacerýoh meraní. Priemerova-
ním je možná odstrániť rušivé signály spô-
sobená elektriokým šumom merania, ale aj
Štrukturálne rušivá signály. Štrukturálne
rušivé signály je možno odstrániť pomocou
priemerovania signálov získaných z rosných
miest okolia zistenej ohyby materiálu.
Tento spôsob si vyžaduje synchronizáciu me-
ohanlokého pohybu sondy so zberom dát mera-
nia. Pre spraaovanie výsledkov ultrazvuko-
vých meraní pomocou frekvenčnej analýzy sú
v dalšom opísané spôsoby odstránenia elek-
trickýoh a štrukturálnych rušivýofa signá-
lov meraní.

2. Teoretické časť

Odstránenie nekorelovaného elektrio-
kého ruSlvóho signálu je u modernýoh defek-
toskopiakýoh prístrojov (USD1O, EPOCH 2002)
zabudované ako jedna z možných funkcií prí-
stroja. Dané prístroje digitalizujú meraný
signál a vo vnútornej pamäti vykonávajú
priemerovanie nameraných dát. Prlamerovaním
sa ruôivé aignály, ktoré majú strednú hod-
notu rovnú nule odstránia a užitočný sig-
nál, ktorého stredná hodnota je rôzna od
nuly zostane zachovaný. Súčasne sa prleme-
rovaním zvýäl pomer užitočného signálu
k rušivému signálu.

Pri prlemerovaní v časovej oblasti
(obvyklý spôsob) sa pomer výkonov užitoč-
ného signálu a rušivého signálu *výši po-
dla [i]:

c s/s k • C S/T ) (D

kde ( 3/3" ) j« pdvodaý poser, ( S/S" ) je
powr po op»ráoii priemerovania a k je po-
čet priemerovaní.

Pri prlemerovaní vo frekvenčnej oblas-
ti J« zvýšenie pomeru dané

Priemerovanie vo frekvenčnej oblasti Je
účinné iba v prípade ak počiatočný pomer
( S/S") ja vScší než 1. Frekvenčné prieme-
rovania je obvykle možné len pri použití
výpočtovej teohniky v spojení a defekto-
skopom.

Ďalšie zvýšenie pomeru sa dosiahne
pri získaní impulznýoh odoziev operáciou
dekonvolúole. Táto operácia podlá [1] zvy-
Suje pôvodný pomer podlá vzťahu:

c ŝ sr > - s * B « c s/S (3)

kde s ie strieda brány vzorkovaného sig-
nálu a B je šírka pásma rušivého signálu
obsiahnutého v meranon signále.

Potlačenie nežiadúoiah rušivých eah
z navzorkovanej realizáoie Je možné dosiah-
nuť pomocou násobenia realizácie patričným
oknom. Vhodne volené časové okno umožňuje
potlačiť vplyv "presakovania energie" a
do určitej miery znížiť rozptyl hodnôt zlo-
žiek odhadu frekvenčného spektra. Súčasne
použitie vhodného okna zabezpečuje potlače-
nie Gibbsovho javu.

V literatúre [2] sú uvedené viaoeré
druhy časových okien. Pre účely frekvenčnej
analýzy bolo použité Papoulisovo okno s mi-
nimálnym amplitúdovým momentom:

wCO =
U)

Pourierov obraz tohto okna má tvarí

VCw) 4 * T •
CH2- T 2 — 2 ) (5)

- a • k • c ŝ s- > (2)

Ha grafe 1 je zobrazený časový priebeh
použitého Papoulisovóho okna a jeho Pourie-
rov obrae.

V prípade, že potrebujeme opracovať
vysokofrekvenčné eohá pre účely frekvenčnej
analýzy, môžeme pomocou Wlenerovho digitál-
neho filtru znížiť vplyv Štrukturálneho šu-
mu na prenosové funkcie odrazu zistených
ohyb. Reálny ultrazvukový signál budený ši-
rokopásmovou sondou je frekvenčné páamovo
obmedzený. V oblasti okrajov frekvenčného
pásna danej sondy ja vyžarovaná energia po-
rovnatelná s rušivým signálom merania. Hod-
nota prenosovej funkoie H(f) danej veťahom
(6) bude v týohto oblastiaoh daná hlavne po-
merom rušivého signálu B(f) k použitému re-
ferenčnému signálu C o a l(f).
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H C f j -
- Ecr>

(6)

kde 0' (f) je komplexné spektrum meraného
signálu obsahujúce rušivý signál E(f).

Pomocou mlnlmallzáoie strednej kvadra-
tickej ohyby je možná podlá [á] dospieť
k digitálnemu filtru Wienerovho typu s pre-
nosovou oharakteriatikou 3^:

0cal C

H CO (7)
"cal CO + G

kde G závisí od energie rušivého signálu
v meraní* Heuristicky je Q obvykle určené
z úrovne amplitúdy spektra použitej sondy
v pásme mimo praoovný rozsah danej sondy*
Takéto stanovenie nie je však optimálne
z hladiska úrovne rušivého signálu obsiah-
nutého v meranom Bignále.

V práoi [3] bola spraoovaná metóda
určenia optimálneho parametra G v rádiogra-
fiokýoh meraniach. T práoi [4] je apraoova-
ná aplikácia výpočtu parametra G pre ultra-
zvukové merania.

Po odvodení je možné dospieť k neline-
árnej rovnici (8) pre výpočet optimálneho
parametra G:

N-l

1
i - 1

Ef<r>
N-l

= 5
i - 0

02CO

"icalCf>
• 1 >"

(8)

Suma na ľavej strane rovnioe predstavu-
je energiu rušivého signálu merania, merané-
ho za týoh istých podmienok ako referenčné
meranie.

Algoritmus určenia optimálneho paramet-
ra G pre filter Wienerovho typu je nasledu-
júoi:

1. vykonať referenčné meranie
í. vykonať meranie na reálnej ohybe
3. zmerať rušivý signál
4. iteračne viešiť rovniou (B) pre určenie

G. Získaný parameter G aa potom použije
pri aDllkáoii Wienerovho inverzného fil-
tra pre výpočet prenosových funkoií odra-
zu reálnyoh ohyb.

Experimentálne práoe použitia teoretio-
kýoh výsledkov sú dokumentovane na meraniach
reálnyoh ohyb zariadení.

la grafe 2 je uvedený príklad použi-
tia prlemerovanla signálov v časovej oblas-
ti pri súčasnom použití Papoullsovho okna.
Bolo použité prlemerovania ôsaioh realisá-
oií a Papoullsovo okno o dĺžke 255 bodov.
T Iavej hornej časti grafu je dokumentova-
ný priebeh vysokofrekvenčného eoha vybra-
ného z realizácie ktorá obsahovala rušivý
signál merania.

V pravej časti grafu 2 je vykreslená
prenosová funkcia odrazu hodnotenej chyby
pri použití hodnoty parametra G=0. V tomto
prípade je prenosová funkcia odrazu degene-
rovaná v oblasti nízkych a vysokýoh frek-
vencií mimo praoovný rozsah sondy.

Ha grafe 3 možno pozorovať zníženie
degenerácie prenosovej funkcie pri použití
parametra G=11,1. Tento parameter bol sta-
novený z hodnôt amplitúdy spektra v oblas-
ti 8HHz.

Na grafe 4 je uvedený príklad získania
prenosovej funkoie ohyby uvedenej v predoš-
lých príkladoch pri použití optimálne urče-
ného parametra G-72,8.

4. Záver

Použitie priemerovanla viaoerýoh mera-
ní umožňuje významne zvýšiť pomer signálu
a rušivého signálu merania. Moderné defek-
toskopy zhotovené na báze mikroprocesoro-
vej teohnlky majú tieto možnosti zabudova-
né vo svojom vybavení.

Použitie vhodného časového okna pre
výber echa na ďalšie spracovanie zníži
vplyv vysokofrekvenčného rušenia, ktoré
vzniká pri používaní pravouhlého okna.

Aplikovaná metoda určenia optimálneho
parametra Wienerovho filtra zabezpečuje
získanie prenosových funkcií odrazu bez
zbytočnýoh strát informácií. Pri subjektív-
nom stanovení velkej hodnoty parametra G
doohádsa k stratám informáciít pri stanove-
ní nízkej hodnoty G dochádza k ovplyvneniu
prenosovej funkcie odrazu ohybani nekohe-
rentného delenia v páamaoh mino pracovnú
oblaať spektra sondy.
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ČSSR

POČÍTAČOVĚ gLBKTROMASflBTICKC
STRUKTPROSKOPY

1. tivod

Elektromagnetioké metody patří k nej-
užívanějším metodám T oblaatL strukturní
kontroly. Pracují vesměs porovnávacím způ-
sobem a pro třídění materiálu nebo výrobků
využívají zněn v elektrických nebo magnetic-
kých vlastnostaoh aledovaaýoh materiálů.
E přednostem těohto aatod patrí přadevSím
vysoká produktivita kontroly při požadovaná
oitlivosti a objektivní hodnooení výaledků.
Hejvýsnamnějií c alektromagnotiokýoh aatod
Je netoda vířivýoh proudu, která sa pro ú-
íaly hromadná kontroly ve strojírenakí a
hutní výroba používá Již ooa tři desetile-
tí.

Za tuto dobu doznala značného vývoje
predeviÍB přístrojová taebnlka pro tento
drub skouianí. 3trukturoakopy řízené niiro-
proeeaorem představují poaladní nastupují-
aí ganaraol táohto přístrojů.

hi.i.na vo zví,--- vz.c.1 60s*.. '2=72. 9: -. • .

Účelem príspevku je podat lnfonaaoi o
prvních zkušenoateoh získaných z ověřova-
víoh zkoušek dvou zástupou této generaoe
přístrojů, se kterými Jane ae mohli dosud
v ČSSR setkat. Jedná se o Eddyvisor, resp.
Eddyliner západoněmeokó flrruy IBG FrOfcom-
puter a o Magnátest S firmy PBrster. VlaBt-
noati uvedených přístrojů jsou posuzovány
především z hlediska beSnáho uživatele a
v porovnání ae stávajícími typy strukturo-
skopů.

2. Technloké řečení

V úvodní čáatl byla zmínka o teohnio-
kém vývoji, který kontrolní příatroja -
- strukturoakopy za dobu jejloh užití aa-
znamenaly. Zde ja na místě konstatovat, že
se jednalo v rozhodující míra o vývoj v ob-
lasti způsobu a prostředků zpraoování sig-
nálu, základní prinoip funkoe zůstal v pře-
vážné míre zaahován bese zmeny. Lze říci,
že vývoj přístrojů odpovídal celkovému vý-
voji elektroniky od elektronek pres tran-
zistory, integrovaná obvody k Sía'lioovúmu
zpracování signálu. Právě toto přináší ně-
které přednosti, pro které sa zákonitě stá-
la siřeji aplikuje i v oblasti přístrojové
techniky pro nedestruktivní kontrolu výrob-
ků. Že jako první bylo této teohniky použi-
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£0 u přístrojů pro elektromagnetickou
strukturní kontrolu není náhodné. Pravé
tato oblast kontroly klade největší náro-
ky na obsluhu především pro nutnost vyhle-
dání optimálních parametra kontrolního po-
atupu pro každý zkoušený typ výrobku. U
dosavadních přistrojit tento postup vyžadu-
je radu i.ierení včetně zaznamenávání výsled-
ků. Nová generace přÍBtrojů tyto operace
výrazně časově zkrátí a provede matematic-
kou oestou objektivní hodnocení, které ob-
sluze predloží k posouzení a k rozhodnutí.
Významnou predností je rovuéž široká škála
pracovních frekvencí včetně možnosti hod-
nocení vyšších harmonických složek signá-
lu.

Po stránoe obvodové Jsou nové přístro-
je rešany taV, že centrální mikroprooeso-
rová jednotka řídí všechny funkce na zákla-
dě bud pevného, nebo vyměnitelného operač-
ního systému. Vestavená paměť, nebo přídav-
né paměťové medium umožňuje zaznamenat zvo-
lené parametry tak aby kontrolní postup
bylo možno kdykoliv zopakovat.

dialog obsluhy s přístrojem se děje
pomocí kláves podle nabízených postupe,
přičemž některé funkce jsou vykonávány
automaticky podle pevných podprogramu. Tý-
ká se to např. generace pracovníoh frekven-
cí, volby intenzity budicího proudu v zá-
vislosti na použitém snímači, volby měřít-
ka zobrazení a dalších.

Je nutno zdůraznit, že oba overované
přístroje jsou urSeny především pro sério-
vou kontrolu spojenou s tříděním výrobků
do několika skupin. Aby mohly být využity
jejich prednosti spočívející především
v rychlém provádění vyhodnocovacích opera-
cí, je nutné venovet zvýšenou pozornost po-
rÍ2ení široké škály ověřených srovnávacích
vzorku-etalonů.

3. Zkušenosti z ověřovacích zkoušek

Oba zmíněné typy přístrojů byly ověřo-
vány jednak v laboratorních, jednak v pro-
vozních podmínkách. Zatímco první overova-
ní mělo spíše oharukter osvojení obsluhy
přístroje, provozní zkoušky měly již zoela
konkrétní náplň vyplývající z potřeb závo-
du 4 k.p. Vítkovice, který vyrábí široký
sortiment převážné kotlovýoh trubek. Smys-
lem ověření bylo zjistit možnost náhrady
jiskrových spektroskopii Speotrotest L, po-
užívanýoh při kontrole totožnosti trubek
z nískolegoTanýoh materiálu. Jadnalo •• o
materiály třídy 15 a důraz byl rovněř kla-
den na dodrženi běžné zkušební rychlosti

kontrolní linky která Siní 1,2 • sek. .
Oba typy přístrojů byly nejprve ověřovány
va statickém p:rovozu e ručním vkládáním
vzorků trubek <> délce 1 m s těmito výsled-
ky:

Eddyvisor - program OPTIOH 1, oblast pra-
covních frekveaoí 250 Hz až 25 kHz. Nele-
govaný materiál 11 523 byl spolehlivě vy-
trídan od nízkolegovaných materiálu jakos-
tí 15 126, 15 121 a 15 020. Vzájemné tří-
dění jakostí '5 121 a 15 020 bylo nespoleh-
livé a provozně nevyužitelné. Dobře byly
rozlišitelné jakosti 15 128, 15 121 a
15 020 navzájem.

Uagnatest S - seřízení podlo výsledků ana-
lýz, kde se jako nejvhodnější jevily frek-
vence 2 až 'i6 Hz s využitím 3. harmonioké
signálu a ruční úprave, tolerančních polí.
Dosažené výsledky byly obdobné Jako u pří-
stroje Eddyvisdor, včetně nerozlíšení ja-
kostí 15 121 a 15 020.

Oba přístroje byly rovněž nasazeny
přímo do zkušební linky, která se používá
ke zkousaní kotlovýoh trubek průměru 44,5
mm, a jejíž zkušební rychlost je ooa 1,2 m
za sak. Provozní výsledky ukázaly, že při
automatizovuiém zkoušení a výše uvedenou
zkušební rychlostí nelze v plné míře uplat-
nit predností obou přístrojů, které spočí-
vají ve využití víoe zkušebních frekvencí
a následné analýze naměrenýoh hodnot. Rych-
lost linky dovolovala použít u Zddyvisoru
v programu OPTIOH 1 pet zkušebníoh paramet-
rů na středníob kmitočtech, u prístroje
llagnateat S pouze 2 - 3 zkušební parametry
v oblasti nízkýah frekvencí s využitím vyš-
ší on harmonickýoh. Tyto skutečnosti vadly
k tomu, že výsledky třídění nebyly v rade
případů jednoznačné, což potvrdila i násled-
ná spektrální analýza.

4. Závěr

Jak již bylo konstatováno v predoho-
zíoh Sásteoh strukturoskopy nové generaoe
přinášejí oproti stávajícím některé význam-
né prednosti i když aákladní prinoipy včet-
ně porovnávacího způsobu meraní zůstávají
zaohovány. Prt. provosním nasazení nelsa
v něktarýoh případech plná využít možností
přístroje, neboť doba pobytu zkoušeného vý-
robku ve snímači nutná pro zaznamenáni
všaoh parametrů j U koliduje s rychloatí
zkušební linky. Z pohledu uživatel* stáva-
Jíoíoh přístrojů Ja pooiťován Jakýai "hor-
ši kontakt" s přístrojem z důvodu ia není
mošno zobrazit přímo signál ze snímače,
rovněi způsob obsluhy Je poněkud neobvyklý
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a vyžaduj• určitou dobu na osvojení. Na-
opak významná je možnost záznamu výsledků
tiskárnou a uchování naatavenýoh parametrů
měření v paměti příatrojo. Uvedené dva ty-
py prístroja I n považovat za první vlaš-
tovky nové generaoe atrukturoskopů, při vý-
voji dalšíoh budou jistě respektovány zku-
Senosti z jejiob užití.

V. BÍZEK

ČSSR

VYUŽlrf RAPIOSK

1. tívod

Hadloskopie je v současné době význam-
ná nedestruktivní metoda ke zkoušení vý-
robků a zařízení. Umožňuje získat bezpro-
střední Informaci o oharakteru, velikosti,
umístění a rozdělení vnitřníoh nehoaogenit.
Současně umožňuje rychlé a objektivní mě-
ření rozměrů vad, stanovení prítomnosti a
polohy komponentů v různýoh strojních aek-
cíoh. Viaohny informace získáváme v reálném
Sase a pohybem výrobku ae dosahuje tříroz-
měrné informace o detekovaných vadáoh.

Radioskopie zachovává výhody radio-
grafie, ale zkracuje na minimum dobu mezi
okamžikem začátku kontroly a okamžikem zís-
kání výsledků kontroly. Y posledníoh 10 le-
teoh se požadavky na kontrolu prozařováním
zvýšily tak, že zajištění tšohto požadavků
klaaiokou radiografií je téměř nemožné.
Proto ve vfieoh průmyslově vyspělých státech
rostou požadavky na zavádění moderních ra-
dloakopických zařízení do teohnioké praxe.

2. Současné teohi*oké možnosti radioskopie

Hosičem Informace o vnitřním stavu
kontrolovaného výrobku (o vadě) je modulo-
vaný svazek fotonů záření X nebo gama a de-
tekde této informace se v radloakopii pro-
vádí pomocí vhodného konvertoru. 7 teohnio-
ké praxi se používají především dva způso-
by detakaei

- konverze fotonů lonizujíoího záření
.na viditelné světlo

- koaverze fotonů ionizujícího sáření
na elektrony.

7 prvním případě dostáváme přímo vidi-
telný obraz vad a v druhém případě elektro-
nový obras, který Je nutno jeitě zpracovat
na viditelný. Velmi Sastá je i kombinace
obou způsobů detekoe v jednom zařízení -
zesilovač Jasu rtg záření (BOP).

Přímou konverzi fotonů na viditelné
světlo představují v praxi fluorescenční
stínítka. Jsou to nejjednodušší radioskoplo-
ké systémy. Jejich nevýhodou je nízká úro-
veň jasu obrazu, která neumožňuje Jejich
větSí využití v praxi.

DalSi m prvkem přímé konverze fotonů

na viditelný obraz jsou selntllační krysta-

ly. Jsou to optioky čisté konvertory čás-

tečně i pro vysoké energie ionizujícího

záření, vynikají rozlišovací schopností a

mají dobrý kontrast.

Ke konverzi fotonů na elektrony je
možno využít především polovodičů, sesta-
vených obdobnou technikou jako u integro-
vaných obvodů do žádaného rozměru detekto-
ru (jedno nebo dvourozměrného). Praktiokou
aplikací je rentgenový vidikon, snímací
elektronka televizní kamery citlivá na zá-
ření Z. Používá Be na kontrolu malých vý-
robků s velkým předmětným kontrastem (ko-
vy v plastech, integrované obvody a pod.).
Hlkrokanálkové destičky jsou dalším detek-
torem fotonů Z, který se začal používat
v radloakopii. Je to soustava tenkýoh skle-
něných trubiček (4 15 /u),každá praouje
Jako miniaturní násobič elektronů. Elektro-
ny Jsou urychleny vysokým napětím a vidi-
telný obraz se dosáhne následnou konverzí
na stínítku ZnS.

Kromě těchto způsobů detekoe m» v ra-
dioskopii používají speciální elektronky-
-zesilovače jasu rtg záření - o průměru
až 420 mm. Speoiální teohnologii připrave-
ný konvertor fotonů na viditelné světlo
má na zadní straně napařenou fotokatodu,
která emituje elektrony. Po urychlení a fo-
kusaoi dopadají elektrony na sekundární
stínítko, vytvoří opět viditelný obraz ale
s jaBem zesíleným až 10 OOOx.

Jako zdrojů ionizujícího záření Je
možno použít praktloky všeoh v defektosko-
pii používanýoh zdrojů, kromě betatronu.
7 praxi jsou zatím nejpoužívanější rentge-
nové přístroje do 420 kV (prozařovaná
tloušťka ooa 60 mm)a začínají ae využívat
i lineární uryoblovače pro větší tlouštky
prozařování. Z Izotopů Jsou to především
Ir 192 a Co 60. Stále čaatěji ae objevují
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radloakoploké systémy ve spojení s rentgen-
kaml • mlkroohnlakem, kdy ae dosahuje aí
100 násobného geometriokého zvětšení obra-
zu nalýob rad. Konečně T poslední doba, ae
v defektoskopii využívá zkušeností z dlgl-
tallzaee televizního obraní a noiností po-
čftácového zpracování lnfornaoí o vadě,
případně automatlsaoa vyhodnocení kvality
kontroly výrobku počítačem.

3. Apllkaoe radloskople v praxi

Moderní radioakopioký aystém doplněný
možností digitalizace videoalgnálu a obra-
zovým prooeasorem vfietne vhodného progra-
mového vybavení pro zlepšení obrasu vad
predstavuje vrohol současné techniky v de-
fektoskopii prozařováním. Zobrazení vad
v reálném čase, možnost pohybu výrobku bě-
hem kontroly a možnost objektivního merení
velikosti detekovaných vad umožňují zapo-
jit kontrolu prozařováním přímo do výrobní-
ho oyklu (linky). Produktivita práce defek-
toskopiokého střediska se nekollkanáaobne
zvyšuje. Zavádění radloakopie do technic-
ké praxe se v naěioh podmínkách daří pře-
devším při sériové kontrole homogenity od-
litků. Tato skutečnost je dána požadavky
na sjiatitelnoat vad v odlltoíoh. Tyto po-
žadavky splňuje většina moderníoh radioako-
pických zařízení 1 bez použití počítačové-
ho zpracování obrazu.

SložitěJSi situaca se zaváděním ra-
dloskopie Je při kontrole svarových spojů,
lová filosofie zkoušení, diskutovaná na
posledních zasedáníoh IIW - "Fitnsss-for-
purpoae" vyžaduje od defektoskopie detek-
ci všech důležltýoh vad a vysokou pravde-
podobností. Radlografioká citlivost nema-
že být porovnávacím měřítkem pro radlosko-
pii ale kvalita radioakopiokého zařízení
musí být vyjádřena jinými parametry a o~
hledem na speolfioké konkrétní výrobky a
jejich apllkaoe.

V současné době jii existují doporu-
čení pro kvantitativní ohodnooení různých
radioskopiokých zařízení, která zohledňu-
jí odlišný prinoip detekce u obou metod*
V dokumentu XIW (!) jaou shrnuty výsledky
kvantitativních objektivních maření 6-tl
moderních radioskopiokých zařízení na prln-
olpu zesilovače Jasu. Porovnávaoí paramet-
ry bylyi

- modulační přenosová funkoe ( B í ) :
- rozliěovaoí aahopnost
- kontraatní oltllvoat
- poměr algnál/ium
- vliv přesářaní

- homogenita obrasu.

U zkouianýoh zařísení as projevily
pozoruhodné roidlly. Předevěím v roiliio-
vaol aohopnosti a kontraatní oitllvoatl.
U síření bas obrazového prooeaaoru ae jako
d&leiitý parametr sjiatitalnostl vad ukása-
la hodnota poměru algnál/íum.

Dosud zíakané výsledky měření radio-
akoplokýoh zařísení ukazují, ie tyto ayaté-
my jaou složitější záleiitoatí, nai klaaio-
ká radiografle. Mají vSak mnoho ekonomio-
kýoh výhod. Proto byla ustavena praoovní
skupina komise 7 s oílam soustředit vieoh-
ny poznatky o nožnosteoh vyušltí radlooko-
ple pro kontrolu svarovýoh spojů. Komise
aouatredSuje a zpraoovává výsledky součaa-
nýoh experimentů a radloakopickýml systé-
my od různýoh výrobou. Doporučuje sa roz-
dělit kontrolu zařízení do dvou etap:

1. při dodání a Instalaci zařízení provéat
komplexní merení doporučovaných para-
metrů-HT?, signál Sum, linearity, kon-
traatní oltllvostl atd., aby byly zná-
my a zaručeny minimální oitlivostl sy-
stému k detekoi vad.

Z, jednoduchým testem provádět periodio-
kou kontrolu těchto parametrů při pro-
vosu zařízení, aby byla zaručena stabi-
lita podmínek detekoe.

4. Závěr

Z tohoto přehledu vlastností a mož-
ností radioskopiokých aystémů vyplývají
reálné předpoklady pro jejion využití na
produktivní kontrolu nejen odlitků ala i
svarovýoh spojů. Na výběru zcbrazovaoíoh
parametru a způsobu jejich měření ae In-
tensivně pracuje především v komisíoh IIW
a ISO. Tento problém musí být vyřešen dří-
ve, nai ae tyto systéay použijí ve větším
měřítku v teohnloké praxi ke kontrole kva-
lity svarovýoh spojů.

Literatura

[1] Dokument IIW - VA-411-88
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P.POLÁK

ČSSR

ASPEKTY PRÍPUSTNOSTI

VO ZVAROV&H SPOJOCH

Zdokonalenie metód návrhu a kontroly

ooelovýoh zváranýoh k onat rukoií je odozvou

na nepretržitý rast požiadaviek na úžitko-

vé vlastnosti zariadení, ako ad na hospo-

dárnosť ieh výroby.

Z hladiska prevádzkových podmienok ná-

ročnýoh, dynamioky namáhaných konštrukcií,

je v súčasnosti v popredí záujmu štúdium

medzných stavov únavy a krehkého lomu. Je

rozpracovaný a zavádza sa do praxe moderný

lomovomechanioký aparát pre posudzovanie

vzniku, rozvoja, ako aj úplného porušenia

konštrukcie. Medzi najhlavnejšie vstupné

údaje pre analýzu metodami lomovej mechani-

ky patria vlastnosti materiálu, napäťový

stav, veľkosť, tvar a miesto necelistvostí,

tvar a rozmery uzlov a prevádzkové podmien-

ky. Najdôležitejšími vstupmi lomovomechanic-

kej analýzy sú návrh racionálnej a bezpeč-

nej konštrukcie oko aj stanovenie životnos-

ti resp. zvyěkovej životnosti zariadení za

pomoci diagnostických netod, ako to vidieť

na schéme, obr. 1.

Samostatnou oblasťou vo výskune medz-

ných stavov porušenia konštrukcií je štúdium

miery vplyvu jednotlivých faktorov, vyplý-

vajúcich z procesu zvárania. Prax potvrdila,

že prevažná väčšina havárií zváraných kon-

štrukoií bola spôsobená lnloiáciou a rastom

trhliny práve v oblasti zvarového spoja.

Súvisí to predovšetkým s prítomnosťou nece-

listvostí (defektov) rôzneho typu a velkos-

ti, s heterogenitou štruktúry a meohanic-

kýoh vlastností ako aj s prítomnosťou zvyš-

kových napätí v oblasti zvarového spoja.

Odo^^OBť zvarovýoh spojov proti ^w^ciácii

krehkého lomu

Priatupni lomovej meohanik? je možné

stanoviť hraniaa prípustnosti defektov

• oblasti zvarovýoh spojov. Vyohádza sa tu

z princípu posúdenia vhodnosti konätrukoie

pre daný účel. Podlá tohoto prinoípu sa

zvar na konkrétno* výrobku môže považovať

za zodpovedajúci svojmu účelu napriek tomu,

ie sa v ňom zistili defekty, za predpokla-

du, že sa T priebehu životnosti nedosiahnu

podmienky porušenia konštrukcie ako dôsle-

dok týchto defektov.

Lomová meohanlka umožňuje stanoviť vzá-

jomnú súvislosť štyroch základaýah para-

metrov, dôležitýoh z hľadiska Iniaiácie

krehkého porušenia* Sú to:

- lomová húževnatosť (KjCt K Q J) tej oblas-

ti zvarového spoja, v ktorej je predpo-

klad výskytu defektov (najčastejšie je

to zvarový kov - ZK, hranica na tavenia

HM a teplom ovplyvnená oblasť - TOO

obr. 2);

- minimálna prevádzková teplota (s uváže-

ním teploty spúšťania zariadenia);

- celkový atav napätosti (od vonkajáiaho

zaťaženia, od vplyvu koncentrácia napätia

ako aj zvyškových napätí);

- kritická veľkosť defektu typu trhliny.

K zamedzeniu iniciáoie krehkého poru-

šenia možno pristupovať z dvoch analogic-

kýon hľadíaki

a) stanoviť kritioký rozmer trhlín a a

podlá neho posúdiť velkoať dovoleného

defektu a D,

b) na základe odhadnutej (fiktívnej) vel-

kosti defektu na konci životnosti a p

kontrolovať požadovanú hodnotu lomovej

húževnatosti.

Dovolená veľkosť defektu

Pri stanovení kritického rozmeru trh-

liny sa vychádza a prípadu centrálnej trh-

liny v teoreticky nekonečnej platni, keď

trhlina preohádza cez celú hrúbku materiálu,

obr. 3, A. Tento rozmer sa potom prepočíta

na iné tvary resp. konfigurácie trhlín pro-

stredníctvom tvarovýoh súčiniteľov.

Autori £i] navrhli pre výpočet kritic-
kej veľkosti defektu a vzťahy:

KoJ 2a.
e.

-2

- 1

i 1

-1
pre > 1

kde R /«/ je oelkové napätie (pomerné predĺ-

ženie), zahrnujúce vplyv konoen-

tráoie napätia k (k = 1,2 f 3) a

ťahovýoh zvyškovýoh napätí (vo zva-

rovýoh spojooh R R - 0,2 i i R ) :

H* h
kde R H ja ťahové napätie v nezoalabenom

prlerese (hrubé).

Trhlina krltlokej velkosti a o by vy-

volala v konStrukoii medzný stav krehkého po-
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rušenia. Pretože tomu treba zabrániť, mu-

sí byť dovolená veľkosť defektu a-p pod-

statne menšia než kritioká:

ffl1 • m2

kde m 1 vyjadruje mieru bezpečnosti

(m, = 2 i 4)

nu Je súčiniteľ rastu trhliny opako-

vaným namáhaním počas životnosti

(m.2 a" 5 tu a Je počiatočný

rozmer defektu)

Rýohlosť raatu únavovej trhliny

v ustálenom štádiu popisuje Paris - Srdo-

ganov vzťah:

da
3X~ .IM

kde | | je rýahlogť rastu trhliny,

C a m sú parametre, závislé od mate-

riálu, podmienok zaťaženia a

vplyvu prostredia!á K Je roz-

kmit súčiniteľa intenzity na-

pätia.

Dôležitým aspektom z hľadiska posúde-

nia prípustnosti defektov je možnosť a pod-

mienky ich identifikáoie. Defektoskopioky

je možné zistiť defekt iba od určitej veľ-

kosti. Z tohoto hľadiska dovolená veľkosť

defektu muaí byť väčšia, ako je rozlišova-

cia schopnosť predpísanej metody.

Defekty preonádzajúoe oez oelú hrúbku

materiálu sú netypioicé. Reálne defekty za-

sahujú leu časť hrúbky materiálu buď na po-

vrchu, alebo pod povrchom, obr. 3c, alebo

vychádzajú z okraja, obr. 3b. Prepočty kri-

tiokých veľkostí defektov pre uvedené prí-

pady sú taktiež na obr. 3 [2].

Kritická trhlina, z ktorej vzniklo

krehké porušenie býva často výsledkom úna-

vového rastu počiatočného technologického

defektu. Býva preto poleliptiokého resp.

eliptického tvaru. Rozloženie defektov vo

zvarových spojoch môže byť aj také, že de-

fekty vytvárajú vzájomnú interakoiu. V ta-

kom prípade býva kritická trhlina taktiež

eliptického tvaru a obrysy elipsy zahŕňajú

všetky defekty, ktoré vytvárajú vzájomnú

interakoiu. Alternatívy interakcie rovin-

nýon defektov, ako aj kritériá a efektívne

rozmery pre interakoiu sú na obr. 4 [3j.

Požadovaná hodnota lomovej húževnatosti

Pri návrhu ooeľovýoh zváranýoh kon-
štrukcií sa vychádza z praktiokýoh skúsenos-

tí a rozmer fiktívnej trhliny v kritickom

priereze a^ sa volí podlá /4/ v závis-

losti od hrúbky materiálu hi

&p (mm)

10

0,25 h

25

h (mm)

do 40

od 40 do 100

nad 100

Požadovaná hodnota lomovej húževna-
tosti sa stanoví podľa vzťahu:

KIP * Re
' 2H

kde R je celkové napätie podlá /2/.

Požadovaná hodnota lomovej húževna-

tosti pri minimálnej prevádzkovej teplote

musí byť nižšia, ako experimentálne ziste-

ná hodnota lomovej húževnatosti zvarového

spoja na spodnom okraji rozptylového pás-

ma:

RCJ min

kde K Cj je lomová húževnatosť stanovená z

J - integrálu obr. 5 (môže tu však

vystupovať aj iným spôsobom

stanovená lomová húževnatosť).

Ak materiál v niektorej oblasti zva-

roTého spoja nemá požadovanú lomovú húžev-

natosť pri minimálnej prevádzkovej teplote,

+.rsba úmerne znížiť celkové napätie R napr.

umenšením koncentrácie napätia, zmenšením

hladiny zvyškových napätí, resp. zväčšením

hrúbky materiálu. Neodporúča sa zmenšiť

.ecsmer Bp, pretože by podstatne vzrástli

požiadavky na defektoskopickú kontrolu a

skracovali by sa intervaly periodických

kontrol.

Zvyšková životnosť

V priebehu prevádzky oceľovýoh zvára-

nýoh konštrukoií dochádza v namáhanýoh prie-

rezooh k rôznym zmenám. Opakované zaťaženie

spôsobuje rast pôvodnýoh defektov a môže

doohádzať aj k ioh prepojeniu, vznikajú po-

vrohové korózne úbytky prípadne aj rast ko-
róznyoh trhlín vplyvom korózie pod napätím

atď. Vzniká závažná otázka, ako dlho môže

konätrukola plniť svoju úlohu. Po tejto do-

be je potrebné konštrukciu opraviť alebo

nahradiť.

Určujúolra faktorom stanovenia zvyško-
vej životnosti je kritioká veľkosť defektu
typu trhliny a 0. Z bezpaônostnýoh dôvodov
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nie je možné pripustiť nárast defektu až

do tejto velkosti.

Zvyšková životnosť sa stanovuje
z rýohloatl rastu trhliny zodjysvedajúoej
druhu a velkosti namáhania, vplyvu prostre-
dia a teploty resp. iným špeoifiokým pod-
mienkam. Rýchlosť rastu trhlín sa stanovu-
je experimentálne použitím avedočnýoh zva-
rovýoh spojov.

Záver

Ooalová zvárané konštrukcia, vzhľadom
na rôzne nedokonalosti vyplývajúce z pro-
cesu zvárania, predstavujú objektívne ri-
ziko vzniku medzných stavov únavy a kreh-
kého lomu. Súčasný experimentálny a analy-
tický potenciál v oblasti lomovej mechani-
ky a defektoskopie však už poskytuje apo-
lahlivá podklady na zabezpečenia prevádzko-
vej spoľahlivosti počas životnosti nároč-
ných zváranýoh konštrukcií a zariadení.

Komplexný prístup pri navrhovaní ná-
ročných zváranýoh konštrukcií predpokladá
spoločnú, vzájomne sa doplňujúcu prácu
v oblasti materiálového, teohnologlokého,
pevnostného a defektoskopického výskumu so
zameraním na predchádzanie vzniku medzných
stavov. Využitím najnovšíoh poznatkov
z týchto oblastí môžu vznikať konštrukcie,
spĺňajúoe vysoké požiadavky súčasného prie-
myslu.
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Schémy rozloženia defektov

I

as -12

Kriterium pre
interakciu E'ektivne rozTTl'ír

a = a2

a =

a = a2

l2+s

a s

1=

a = dj+c^+s

Obr. 4> Intsrsúcoia defektov typu trhlín

2a

TTtTT
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J. ULLMANN
Č33R

UB&OYJSt VZTAH™
VBLIK03TÍ TAD

wJSfiwvop x SKUTEČNOU

Pro nedestruktivní kontrolu laatariálu
•• využívají různé fyzikální metody, ktaré
umožňují ryohle a poměrná jednoduše zjiš-
ťovat makroskopická vady materiálu. Hodno-
oení Tad ja napřimé a proto informaoa o
tvaru a velikosti Tad jsou neúplné a ovliv-
ňované radou rftznýoh vedlejšiob. vlivu. Pro-
to aa podlá příalušnýoh norem a predpisu
posuzuje prítomnoat a přípustnost vad po-
dle veličin, které lze přímo měřit a ne po-
dlá akutačné vellkodti vad. Tento postup
je v souSasné dobe plně teohnicky zdůvodně-
ný. Neznamená vsak, že se skutečnou veli-
kostí vad není nutno se zabývat. Moderní
defektoakopioká zařízení umožňuje volit
podmínky zkoušení v širokých mezíoh a spo-
lehlivá zjiätaní umelé kalibrační vady ne-
musí vždy znamenat optimální podmínky pro
zjištění vad skutečných, tfdaje o skutečné
velikosti vad jaou důležité pro optimall-
zaoi r. kontrolu účinnosti zkušebníoh postu-
pu i pro tvorbu detailních Si obecnýoh zku-
šebních předpisů.

Určování vztahu mezi měřenou veliči-
nou a skutečnou velikostí vad je pomerne
náročné a nákladné. Je nutno ai uvědomit,
že indikaoe vad jaou ovlivňovány různými
rušivými vlivy na strana příatrojové tech-
niky i zkoušeného materiálu. Měření je
proto nutno provádět na velkém souboru
přirozenýoh vad. Dále je třeba uvážit, že
pri určování skutečné velikosti vady se
vzorek zpravidla zničí a měření není možno
opakovat, připadne doplnit. Provedení ově-
řovacích zkoušek proto muaí být předem po-
drobne plánováno, aby bylo zajištěno:

- zjištění všeoh údaju o vadách, kta-
ré budou zapotřebí pro závěrečné
vyhodnocenít

- zkoušení všeoh vzorků za stejných
podmínek, aby výsledky byly srovna-
telné;

- optimallsaoe podmínek zkoušení}

- omezení rozsahu zkoušek na nezbytné

ván individuálně. Existují však některé
obeoné poatupy, které je žádouoí při ově-
řovaoích zkouškéoh dodržovat. Jejioh roz-
boru jsou věnovány následující kapitoly.

Na začátku ověřovacích zkoušek je pře-

davším nutno

Určit způsob měřeni indikací vad.

Indikaoemi vady rozumíme veličiny,
podle ktarýoh příslušné defektoskoploké
zařízení hodnotí přítonnoat a přípustnost
vad. Bývá to především amplituda vadového
signálu. Pokud je zařízení vybaveno kalibro-
vaným atenuátorem, je výhodné považovet za
údaj o velikosti signálu nastavení atenuá-
toru v decibelech pro prípad, kdy signál
začíná spínat úrovňový obvod. Tento údaj
vSak závisí na kalibraoi přístroje, přede-
vším na nastavení nekallbrovaných regulá-
torů zesílení. Konstantní základní úroveň
je nutno zajistit kalibrací za pomoci vhod-
ně zvoleného vzorku a umělou vadou. Také
je žádoucí předem ověřit přesnost atenuáto-
ru. Pokud je nutno registrovat další veli-
činy (fázový poauv, frekvenční složení sig-
nálu a pod.), je nutno zajistit jednoznač-
ný kvantitativní údaj.

Určení způsobu měření skutečné velikosti
vad.

Je nutno především vyoliázet z toho,
jaký rozměr vady je pokládán za rozhodují-
cí v příslušnýoh předpiaech (např„ hloubka
povrohových vad, plošný rozsah a pod.).
Navržený postup meraní této veličiny je nut-
no v dalším postupu dodržovat, aby výsledky
byly porovnatelné. Je nutno rovněž indivi-
duálně navrhnout určování polohy vady, aby
velikost vady byla skutečné stanovena v mě-
řeném místě.

Zkoušení kallbračníoh vzorků a umelými
vadami

Nezávisle na tom, bude-li ae užívat
jeden nebo více kalibračních vzorků (ruz-
nýoh rozměrů) je nutno v prvé řadě experi-
mentálně ověřit vliv různýoh podmínek zkou-
šení (nastavení přístroje), na velikost sig-
nálu umělých vad, a pokud jsou vzorky srov-
natelné •• zkoušeným materiálem, i na úro-
veň šumu. Vliv podmínek zkoušení je nutno
prověřit v oo nejširším rozsahu (např. rych-
lost zkoušení, typ snímačů, frekvence, před-
magnetizace a pod.).

Praktioký způsob ověřování měřené a

skutečné Tellkoati Tad Je závialý na po-

užité zkuSební teohnloe a BUŠÍ být zpraoo-
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Predbežné zkoušky na vzorcích a přiroze-
nými Tadaml

Dříve než ae budou provádět zkoušky
na celám souboru přirozených vad ja zapo-
třebí vybrat několik vzorků s typickými
vadami a na nich, podobně Jako u kalibrač-
ních vzorků, ověřit v širokém rozsahu vliv
podmínek zkoušení na velikost signálu vad
a zejména na odstup signálu od šumu. Dále
je důležité v průběhu těchto zkoušek ově-
řit reprodukovatelnoBt měření tím, že sa
měření několikrát opakují v určitém časo-
vém odstupu. Pokud výsledky měření nejsou
reprodukovatelné, další postup ztrácí smysl*
Příčiny chyb měření je nutno odstranit.

Na základě výsledků měření na umělýoh
i přirozenýoh vadách je pak možno zpraoo-
vat podrobný plán dalších zkoušek, který
by měl obsahovat:

- evidované údaje o jednotíivýoh vzor-
cích (rozměry, materiál, druh vady
a pod.)i

- predpis pro kalibraoi zkušebního za-
řízení pomooí vzorků s umělými vada-
mi;

- optimální nastavení základních pa-
rametrů zkušebního zařízení, případ-
ně ve více variantách (napr. rych-
lost zkoušení - konstantní, frekven-
oe - 2 úrovne a pod*)i

- způsob měření velikosti Indikací

vad;

- způsob měření skutečné velikosti

vad a určování jejloh polohy;

- způsob kontroly vzorků další nede-
struktivní metodou (pokud je to mož-
né), aby se zjistily i vady sledova-
nou aparaturou nezjistitelné.

Pro další měření je výhodné připravit

f orciuláře pro záznam vfiech potrebnýoh úda-

jů.

Vlastní měřeni

V této fázi se jedná o změření indika-
oí a skutečné velikosti vad na co největším
souboru vzorků. Je nutno dbát na to, aby
měření byla provedena v delším časovém ob-
dobí a u oelého sledovaného sortimentu. Pro
vyhodnooení výsledků je důležitá, aby ne-
byly proměřovány pouze velké nepřípustné
vady, ale 1 vady menší, které ae běžně to-
lerují.

Vyhodnocení výsledků

Je nutno al uvědomit, že při hodnooe-
ní výsledků neurčujeme vstah meil vellkoa-
tí tndikaoí a skutečnou velikostí vad obec-
ná, ala vždy ve vztahu k určitým podmínkám
zkoušení. Pokud byla měření prováděna při
víoe úrovníoh základních parametrů, vyhod-
nooení je mozao provést ve více varlantáoh
a na základě jejloh porovnání je možno op-
timalizovat podmínky zkoušení.

V dalším textu jsou jako příklad uve-
deny dva způsoby vyhodnooení výsledků, kte-
ré se v praxi osvědčily, a u kterých sa po-
suzuje velikost vad pouze podle velikosti
signálu. Je samozřejmé, že při použití růa-
nýoh způaobů zkoušení je nutno i způsob
vyhodnooení individuálně přizpůsobit.

Nejjednodušším způsobem zpraoování vý-
sledků je sestavení tabulky, ve které jsou
údaje o vadách seřazeny podle velikosti
signálu. Zvolíme-11 zkusrno určitou velikost
signálu jako hranici mezi přípustnými a ne-
prípustnými vadami, můžeme ""i<"" posoudit,
které vady budou pri zkoušení zjištěny a
které nikoliv, a do jaké míry bude zkouše-
ní spolehlivé. Pokud byla velikost signá-
lu merena výše uvedeným způsobem, udává
svolená mezní velikost signálu přímo nasta-
vení atenuátoru zesilovače pri bežné kon-
trole. Tento způsob zpracovaní výsledků je
vhodný zejména v případeoh, kdy závislost
mezi velikostí Indikací a skutečnou veli-
kostí vad vykazuje velký rozptyl.

Je-li k dispozioi dostatečný počet vý-
sledků, je možno poměrně jednoduše provést
podrobnější rozbor v prípade, je-li závis-
lost velikosti signálu a skutečné velikos-
ti vady přibližné lineární. Vzhledem ke
značnému rozptylu bývá obvykle lineární
aproximace dostatečně přesná. Tuto předpo-
kládanou lineární závislost je možno vyjád-
řit vztahem

s • b . h (1)

kde s. je absolutní velikost signálu,
h_ skutečná velikost vady, b konstanta.
Tato závislost je pouze •tatiatioká a kon-
stanta b bude různá pro různé druhy vad
•Šatně vady umělé.

Za předpokladu. Se velikost signálu
byla měřena v deoibeleoh výia uvedeným
způsobem, je možno při experimentálním sta-
novaní konstanty b postupovat cáaledují-
cím způsobem. Jestliže u atenuátoru větší
decibelové hodnotě odpovídá manfií sesílaní,
je moino naměřenou relativní velikost slg-
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nálu D vyjádřit vztahem

20 log s [dB] , reap, a - 102 (2)

Hodnota absolutní velikosti signálu
s jev tomto případě vyjádřená vjjednot-
káoh, které záviaí na kalibraci přístroje,
oos pro dal51 postup nanl důležité. Poraool
tohoto vstahu je možno z naraěrenýoh hodnot
D vypočítat absolutní velikost signálu a

a grafioky znázornit párovaná hodnoty h,
a. Je-li možno z grafu usuzovat na přibliž-
ně lineární závislost, je možno metodou
nejmenších čtverou vypočítat konstantu b
ze vztahu (1). Tato konstanta obsahuje dů-
ležitou inxorraaoi o relativní velikosti
signálu u jednotlivýoh druhu vad. Pro usnad-
nění dalšího postupu ji můžeme vyjádřit
v logaritmické formě

D Q - 20 log b .

Veličinu D Q je možno označit jako charak-
teristiokou velikost signálu v dB. Hodnota
D Q samozřejmě závisí na použitém přístroji
a jeho kalibraci, důležité však jsou rozdí-
ly mezi jednotlivými druhy vado

Tabulka 1. Charakteristická velikost
signálu

Druh vady

umělá vada
mechanické otlaky
vypadlé šupy
přeložky
Supy
šroubovioové trhliny

D dB
0

20,C
16,0

15,0
14,0
12,0

9,5

V ta buloe 1 jsou Jako príklad uvedeny
experimentálně zjištěné hodnoty Dft pro
razné druhy povrohovýoh vad ooelovýoh tru-
bek zkoušených metodou magnetických rozpty-
lovýoh polí. Pomooí uvedených hodnot můžeme
snadno posoudit relativní zjlstitelnost vad.
Například Šroubovioové trhliny dávají v prů-
měru o 10,5 dB menší signál než stejně vel-
ká umělá vada. Ha základě této tabulky je
moíno technicky posoudit, které Tady, vzhle-
dem k jejioh relativní velikosti signálu a
•kutecnému významu pro jakost výrobku, bu-
dou rozhodujíoí a podle kterýoh je sapotře-
bí uríit hranici mesi přípustnou a nepří-
pustnou vadou.

Znalost hodnot D Q u konkrétního sku-
Sebního cařísení uaoiňuj* také přímo urSit
nastavení oitlivosti (atenuátoru) při běiné

kontrole, svolíme-11 hraniol mezi prípust-

nou a nepřípustnou vadou (podle skutečné

velikosti). Po logaritmování rovnioe (1)

dostáváme

20 log s » 20 log b + 20 log h

D • D Q + 20 log h

D je v tomto případě hledané nastavení ate-
nuátoru a h je mezní skutečná velikost
vady.

Je nutno si však uvědomit, že takto
nastavená hranioe třídění nezaručuje spo-
lehlivé zjištění vad většíah než je nasta-
vená mezná hodnota. Vzhledem k tomu, že
ohyby jednotlivýoh měření jsou přibližně
stejně pravděpodobné v obou směrech, budou
vady mezní velikosti zaohyoeny pouze s při-
bližně 50 % pravděpodobností. Cb.oeme-11 i
tyto vady spolehlivé zjistit, je nutno cit-
livost ještě poněkud zvýšit. Velikost to-
hoto zvýšení je možno určit buä odhadem po-
dle praktických zkušeností nebo výpočtem
podle 1), 2).
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Ľ. BRUNOVSKÍ, J. FŘBPECHAL
ČSSR

ZKUŠENOSTI S PROVÁDBHÍM A VYHODNOCSHÍM
PERIODICKÝCH PROHLÍDEK TLAKOVÝCH HÁDOB
REAKTORŮ

Periodioké kontroly části reaktorů
typu WBR-440 transportabilními teohnioký-
ml prostředky jsou prováděny skupinou Pro-
Tozníoh prohlídek WZ-Reaktory závodu Ener-
getické strojírenství k.p. §KODA v Plzni
od r. 19B2. Základním zařízením pro prová-
dění prohlídek je soustava REACTORTEST TRC,
určená pro vizuální prohlídku a kontrolu
ultrazvukem návaru, svarových spoju a zá-
kladního materiálu tělesa tlakové nádoby
z vnitřního povrchu. Od r. 1987 Jsou česko-
slovenské reaktory typu V-213 kontrolovány
také systémem USK 213 z vnějšího povrchu.
Systém USK 213 sice není transportabilní,
je však obsluhován taktéž pracovníky sku-
piny Provozních prohlídek k.p. 3KODA-ZES.
V tab. 1 je ukázáno, které reaktory byly
dosud zkontrolovány a které je nutno zkon-
trolovat do roku 1991. Je vidět, že šest
reaktorů bylo soustavou TRC kontrolováno
již dvakrát a pět reaktorů bylo kontrolouá-
no jak systémem TRC zevnitř, tak i systé-
mem USK zvnějšku. Celkový počet reaktorů,
zkontrolovaných do dnešního dne je 19. Ta-
kový objem kontrol dovoluje posoudit jak
používanou aparaturu, způsob kontroly a po—
mooné operace a metodiku kontrol, tak i
stav celistvosti materiálu tlakové nádoby
reaktorů. Je možno provést také porovnání
výaledků opakovanýoh kontrol pomocí systé-
mu TRC a porovnání výsledků kontrol, dosa-
žené dvěma různými systémy.

Pokud se týká aparatury a způsobu kon-
troly lze konstatovat, že se potvrdily vý-
ohozi předpoklady. Mechanické části mani-
pulátoru TRC se opotřebovávají jednak vli-
ven vlastní činnosti, jednak vlivem dekon-
taminací. Během provazu TRC bylo už nutno
vyměnit oelou řadu detailů 1 uzlů. Provo-
zuschopnost zařízení je možno udržovat na
plně uspokojivé úrovni pouze za cenu prak-
ticky trvalýoh drobnýoh a středních oprav.
31ektronioká část zařízení nepracovala bě-
hem prvníoh let zoela spolehliví, ooá by-
lo pravděpodobně spojeno s nedostatečnou
kvalitou výroby, protože po oprave, prove-
dané výrobcem, ae spolehlivost zařízení
podstatně zvýšila. V současná době jato
základní zdroj portion a nepřesnosti práoe

elektroniky lze určit transport zařisení.
Tyto nepřesnosti se zpravidla podaří od-
stranit už před uhájením měření. Presto,
provedení kontroly reaktoru za plánovanou
dobu lze zajistit Jen za trvalá přítomnos-
ti vysooekvalifikovanýoh odborníků v ob-
lasti elektroniky po oelou dobu měření,
které trvá zpravidla 12 dní* Teohnologiokó
postupy montáže, výměny měříoíoh hlav, kon-
troly, demontáže a operací, spojených s ba-
lením a transportem se za dobu používání
zařízení podstatně zdokonalily, oož vede
ke zkráceni doby prohlídky a snižuje radiač-
ní zátěž personálu.

Metodika kontroly a zjištěné defekty,
tj. stav celistvosti materiálu jsou velmi
úzoe navzájem spojeny. I když základní prin-
oipy metodiky zkoušek se od začátku použí-
vání systému TRC prakticky nezměnily, po-
stupné odstranění zjištenýoh nedostatků
vedlo k jejioh podstatnému zdokonalení.
Výsledkem této činnosti je skutečnost, že
při opakované kontrole byly zjištěny někte-
ré defekty, které nebyly zjištěny při kon-
trole první.

Zpracování zjištěných údajů při měře-
ní je založeno na stanovení ekvivalentního
průměru a změření relativní délky. Ukazu-
je se, že první z těchto příznaků je znač-
ně nespolehlivý. Samotný návar dává roz-
ptyl v amplitudě rovný - 6 dB. Předpokláda-
lo se, že místní hodnota této odchylky pro
daný defekt a daný snímač musí být při opa-
kované kontrole konstantní, takže by dovo-
lila odhadnout změnu velikosti defektu pod-
le změny jeho amplitudy. Zkušenost však
ukazuje, že tento predpoklad není správný.
Za prvé, na základe celé řady důvodů se ve
většině případů nepodaří použít stejný sní-
mač. Za druhé, i při použití stejného sníma-
če se rozptyl í 6 dB praktioky znovu opaku-
je. Tento fakt je spojen s mechanickým po-
hybem a praktickou nemožností navedení sní-
mače na stejné místo s přesností, nutnou
pro opakování místní hodnoty odchylky.

Druhá používaná charakteristika, re-
lativní dálka, je spolehlivější. I když i
ona závisí na amplitudě signálu, její opa-
kovaná měření dávají podstatně nenší rela-
tivní chybu. Tento fakt se potvrzuje jak
opakovanými měřeními během jedná prohlídky,
tak i při opakovanýoh prohlídkáoh. Bylo
proto přijato řešení měřit nejen smluvní
dálku, ale taká smluvní hloubku defektu.

Výsledky porovnání oiakovanýoh prohlí-
dek Šesti reaktora zařízením TBC (vit Tab.
1) ukazují na svatSaní počtu lodlkaoí de-
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fektů. Tanto fakt nutno poauaovat zvlášť
pro náTar a zvlášť pro obvodové svarové
spoje (v oatatníah kontrolovaných míateoh
buj defekty nebyly zjištěny, nebo ae Jejioh
poSet nezvětšuje). V návaru ae pozoruje
zvětšení počtu indikaol defektů typu odtr-
žení návaru, tj. defektu rovnoběžnýoh s po-
vrchem. 0 zvětšení počtu takovýah indikací
defektu lze soudit i u některýoh reaktoru,
které byly poprvé kontrolovány až po jisté
době provozu reaktoru. Mechanizmus jejioh
růstu není znám, protože ae dosud neodkrý-
valy. Z principu odrazu ultrazvuku vyplývá,
že sohopnoat odrazu defektu může růst i bez
vlastního růatu velikosti defektu, což se
považuje v současné dobe jako hlavní príčina
zjištěného zvýšeného počtu těchto indikací.
V případě defektů typu "podnávarová jieoe-
listvost", které jsou kolmé k čáře natave-
ní, nebylo zvětšení počtu nebo zvětšení je-
jioh rozmeru pozorováno.

V obvodových avaxovýah 3pojích a v ma-
teriálu v blízkosti těohto svarů bylo při
opakovaných prohlídkách zjištěno vetší množ-
ství defektů, než při prvních kontrolách,
ale všeohny nové indikace lze vysvětlit zdo-
konalením metodiky nebo přehlédnutím prl
první kontrole. Z hlediska amplitudy indika-
cí leží všechny v rozmezí - 6 dB, i když od-
chylky v kladném směru (tj. směrem ke zvět-
šení rozměru) jsou poněkud častejší, než ve
smeru záporném. V prípade smluvní délky
jsou odchylky pozorovány pouze v mezích pres-
ností měření. Obecně, možno o těchto defek-
teoh konstatovat, že dosud nevzniklo podlo-
žené podezření o růstu těchto defektů mezi
dvěma periodickými kontrolami.

Porovnání výsledků ultrazvukové kontro-
ly z vnitřního a vněj šího povrohu je ztíže-
no podstatne menší citlivostí zařízení USK
213 v porovnání se systémem REACTOHTEST THC.
Z tohoto důvodu bylo pomocí zařízeni USK
zjištěno pouze několik indikaoi} ne všeohny
byly věak zjištěny systémem THC z vnitřního
povrchu. Toto konstatování ae týká defektů,
zjištěných z vnějšího povrohu pomcoí tande-
mu. Ostatní defekty byly zjištěny i systé-
mem TRC a zjištěné údaje dovolily s dostateč-
ně vysokou spolehlivostí stanovit i jejioh
charakter. Z tohoto důvodu, i když počet de-
fektů, zjištěný z vnitřního povrohu několi-
krát převyšuje počet defektů, zjlaťovaný
zvnějšku, oba způsoby Jsou stejně nezbytné.
Předpokládá se, ža v budouonu se system U3K
doplní modernej šín ultrazvukovým přístrojem,
oož dovolí získávat lepší výsledky.

Hodnocení životnosti tlakových nádob

reaktorů a přípustnosti defektů, sjišté-
nýoh během periodiokýoh kontrol - to jsou
dva velmi úzoe spojené a záviBlé prooaay.

Projektová životnost tlakové nádoby
reaktoru je založena na eiistenoi (fiktiv-
ní) tzv. "výpočtového defektu" (povrchový
poloellptioký defekt o hloubce rovné 25 «5
tlouštky stěny nádoby) a projektových hod-
not koeficientů radiačního zkřehnuti (zís-
kanýoh na základe výsledků atestačních
zkoušek materiálu tlakové nádoby) a výoho-
zíoh garantovaných vlastností materiálu,
které jsou taktéž založeny do projektu.
Tlakové nádoby reaktoru musí ke konci svo-
jí životnost mít ještě dostatečnou odol-
nost proti křehkému poruäení, aby"výpočto-
vý defekt", umístěný i v oblasti maximál-
ního zkřehnutí (aktivní zóna) se ještě ne-
stal kritiakým. Je jasné, že rozmery prí-
p\istnýah defektů musí být podstatne nenší,
než "výpočtový defekt", protože je nutno
zajistit vysokou spolehlivost provozu re-
aktoru (pravděpodobnost jeho porušení mu-
sí být menší než 10" za rok) a navíc
všeohny parametry, které jsou používány do
výpočtu, jsou charakterizovány také jen
jistou spolehlivostí (především výsledky
nedestruktivních kontrol celistvosti mate-
riálu). V současné době se posunování de-
fektů před zahájením provozu provádí podlo
PK 1514-72. Pro hodnocení prípustnosti de-
fektů od zahájení provozu dosud podobné
HTD ještě neexistuje, i když v rámci pro-
blému 3.4.3 KP VTP RVHP se příprava takové-
ho HTD připravuje v rámci tématu 05.09.50.
Základními parametry, které voházejí do
hodnooení životnosti, je rozmer a typ de-
fektu, zjištěný během provozní kontroly ne-
deatruktivním způsobem kontroly (ve většině
případů ultrazvukem) a posun kritioké te-
ploty krehkosti (oharakterizujíoí míru ra-
diačního zkřehnutí materiálu), zjišťovaný
pomoaí svedečných vzorků z materiálu tlako-
vé nádoby.

Hodnoceni prípustnosti defektů se pro-
vádí takovým způsobem, aby byla zajištěna
projektová životnost reaktoru, při čemž se
bere v úvahu skutečná radiační poškození
materiálu (v případě, kdy radiační zkřeh-
nutí je menší, než projektové, uvažuje ae
konzervativní hodnota - projektová).

Postup hodnooení přípustnosti defektů
obsahuje následujíoí etapy:

1. analýza výsledků nedestruktivní kontro-
ly - stanovení nejpravděpodobnějšího
typu defektu (vněatek, neprůvar, struaka,
trhlina ap.) pro danou indikaoi.



2. výběr vhodného "výpočtového defektu ty-
pu trhliny" k dané Inditool - stanove-
ní reálnýota rozměro defektu (délek po-
loos vnitřního eliptického nebo povroho-
vého poloeliptiokého defektu), jeho kon-
figurace z hlediska pracovních napětí
(promítnutí do roviny, kolmé ke smeru
největších tahových pracovních napětí),

3. hodnocení počtu zatežovaoích cyklů, ne-
zbytných k přeměně reálného defektu
v "defekt typu únavové trhliny", který
vohází do výpočtu prípustnosti defektů
na základě lomové mechaniky,

4. stanovení velikosti dokrltlokého (sta-
bilního) růatu "trhliny únavového typu"
během celé doby provozu (projektový ne-
bo reálný počet a úroveň pracovních za-
těžovacích cyklů),

5. hodnocení odolnosti proti krehkému po-
rušení ke konoi provozu (tj. teplotní
•ávislost lomové houževnatosti zahrnu-
jící vliv degradujících vlastností) -
přitom se v zásade přijímá konzervativ-
ní přístup: výpočtová křivka teplotní
závislosti lomové houževnatosti se při-
jímá dle HTD, projektové hodnoty kritic-
ké teploty křehkosti se berou dle Teoh-
nických podmínek na materiál (tj. garan-
tované hodnoty), stejné tak projektové
hodnoty radiačního zkřehnutí (pokud re-
álné zkřehnutí není vetší, než projek-
tové),

6. výpočet hodnot součinitele intenzity
napětí KI pro všechny režimy "výpočto-
vého defektu typu trhliny" se započítá-
ním možného růstu dle 4) pro všeohny
provozní režimy (normální, s narušením
normálních podmínek a havarijní),

7. porovnání vypočtených hodnot součinite-
lů intenzity napětí KI pro daný defekt
(dle 6) a dovolenými hodnotami lomové
houževnatosti pro daný typ provozního
režimu (dle 5) a stanovení reálných koe-
fiaientů bezpečnosti z hlediska lomové
houževnatosti,

8. porovnání reálnýoh koeficientů bezpeč-
nosti s požadovanými hodnotami dle HTD:
stanovení prípustných defektu.

Defekty, zjištěné především s pomocí
ultrazvukové metody lze z hlediska jejiah
charakteru a umístění a výpočtového způso-
bu hodnocení rozdělit do následujících sku-
pin:

(a) defekty v návaru
(a.l) povrohové defekty: jejich hod-

nooení se neprovádí, je věak nut-
né jejioh odstranění, aapř. vy-
broušením (v případě, kdy '-loužtí-
ká návaru se silně zmenší nebo
dojde k jejímu úplnému odstraně-
ní, je nutno provést nové nava-
ření),

(a.2) vnitřní defekty: jejich hodnoce-
ní z hlediska možnosti křehkého
porušení se neprovádí (nemohou
mít přímý vliv na životnost),
hodnotí se velikost jejioh dokri-
tického růstu, aby se nestaly
zdrojem trhliny, procházejíoí
celým návarem a dovolující tak
přímý kontakt chladícího media
se základním materiálem,

(b) defekty na hranioi návar - základní ma-
teriál
(b.l) defekty typu etrusky mezí jednot-

livými housenkami v austenitu
(takové defekty se hodnotí podob-
ným způsobem, jako defekty typu
(a.2),

(b.2) defekty typu aeprůvaru mezi ná-
varem a základním materiálem -
odtržení návaru - defekty tohoto
typu nemohou mít vliv na inicia-
ci krehkého porušení, protože
hlavní namáhání ve stene nádoby
je orientováno rovnoběžně s ro-
vinou defektu a vyvolává pouze
malá smyková napětí; mK-rimHiTi-f
rozměry těohto defektů dosahují
coa 50 mm a do plochy menši jak
dm nebudou nebezpečné,

(b.3) defekty typu "podnávarovýoh no-
oellsťvostí", jejiohž rozměr dle
výpočtů i na základe experimen-
tálního ověření může být maximál-
ně 8 mm do hloubky,
zjistitelnost těohto defektů zá-
visí ve velké míre na jejioh
reálných roeměrech, spolehlivost
jejiah zjištění v současné době
se pohybuje kolem 75 % a za do-
bu výroby tlakovýoh nádob se pod-
statně zlepšila! provedené výpoč-
ty ukázaly, že defekty tohoto
typu a rozměru nejsou u tlakovýoh
nádob reaktorů typu V-213 naoes-
peSné a jsou tak přípustné.
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(o) vnitřní defekty
(o.l) defekty v základním materiále -

v závislosti na teohnologli vý-
roby pratenoů tlakové nádoby ae
jedná ve většině případů o defek-
ty typu nekovových vměatků, kte-
rá leží v rovině rovnoběžné s po-
vrchem;
i když maximální rozměry těchto
defektů dosahují až ooa 8 mm
(D e k v ) , přeato v případě Jejioh
promítnutí do roviny kolmé k po-
vrchu ae započtením projektového
počtu zatěžovaoích oyklů je nut-
ný počet cyklu pro jejich přemě-
nu o několik řádů vyššíi přitom
výpočtový nár&at těchto defektů
(i za předpokladu, že se jedná
o únavovou trhlinu) dosahuje hod-
not menšíoh, než 0,1 mm9 coz mož-
no plne zanedbat,

(o.2) defekty ve svarovém kovu typu
atruakovýoh vměatkft - jejioh
oriantaoe mftže být rozdílná - ve
všeoh případeoh ae provádí výběr
"výpočtového rozměru defektu" ja-
ko průmět do roviny, kolmé na po-
vrch; počet cyklů, nezbytný k pře-
měně tohoto defektu na únavovou
trhlinu (i v případě typu tzv.
"oatré atruaky") je opět o něko-
lik řádů vyŠěí, než projektový
počet zatěžovaoíoh cyklů a možný
nárůat dosahuje hodnot menšíoh
jak 0,1 mm,

(o.3) defekty na hranioi svarového kovu
a základního materiálu, ve větši-
ně případů ae jedná o neprůvary
v blízkoati vnějšího povrchu,
jejioh maximálně zjištěné rozměry
D . m 9 mm, L • 100 am nejsou
neprípustné, protože jsou umístě-
ny v oblaati tlakovýoh napětí
(při havarijních režimech) a sní-
ženého radiačního zkřehnutí.

Závěr

Při periodiakýoh kontrolách tlakovýoh
nádob reaktorů jak z vnitřního, tak i z vněj-
šího povrchu jaou zjišťovány defekty různých
typů. Výsledky opakovanýah kontrol ukazují
na zvětšení počtu Indikací během provozu,
ale detailní analýza ukázala, že tento jev
je vyvolán jinými efekty, než zvětšováním
jejich rozměrů.

Výpočty přípustnosti defektů u všech

dosud kontrolovaných blokft reaktorů typu

WER-440 ukázaly, že vseohny zjištěné de-
fekty jsou přípustné a že projektová doba
životnosti je zajištěna.

Tab. 1. Provedená a plánovaná kontrola
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j. DonJA
Č5SR

NEDESTRUKTIVNÍ METALOGRAJTS

Spojení dvou pojisti "nedestruktivní
metalografle" v název tohoto príspevku ae
může zdát překvapivé. Vždyť metalografické
zkoušky využívají vzorků odebranýoh ze
zkoumaného materiálu a jsou tedy typickým
představitelem zkoušek destruktivních.
Presto pravé vypracování a využívání meto-
dy nedestruktivního metalografického roz-
boru ve spojení s klasickými defektoskopie-
kými metodami umožňuje získat dokonalejší
informace o stavu materiálu zkoušené sou-
části. K posouzení provozuschopnosti vel-
kých součáatí či konstrukoí bývá totiž čas-
to nutné doplnit výsledky defektoskopic-
kých zkoušek i znalOBtni o mikrostrukture
materiálu. K tomuto účelu byla ve SVthj Pra-
ha vypracována již před dvaceti lety t.zv.
"repliková metoda", která je v nutných pří-
padech k danému účelu používána. Fro svoji
pracnost nemaže sice dosáhnout masového
rozšírení, avšak je často jedinou možností
jak potřebné informace o struktuře bez po-
rušení součástí získat. Některá speciali-
zovaná pracoviště si proto uvedenou metodu
osvojila a řadí ji, často v modifikované
formě, do souboru nedestruktivních zkoušek
materiálu.

Popis metody

Pri popisu metody se omezíme na struč-
né poznámky, protože metodika je vlastně
složena ze známých laboratorníah metalogra-
fických úkonft. Vlastní princip metody spo-
čívá ve snímání struktur pomooí otiskťl
(replik), tedy ve způsobu známém s elektro-
nové mikroskopie.

Prvním krokem k metalografickému roz-
boru velké součásti je výber vhodných re-
prezentatlvníoh míst ke zhotovení výbrusu.
Druhou fází je hrubé broušení, sloužící ke
srovnání povrohu, zejména u odlitků. Jem-
nější broušení provádíme vysokoobrátkovou
bruskou a brusnými kotoučky. Pak následuje
broušení sadou brusných papírů, napr. ve
formě t.sv. lískaoíeh kotoučků. Pro brou-
šení, které je moino a někdy nutné prová-
dět i ruSna platí etejné obeoné zásady ja-
ko při přípravě výbrusů T laboratoři.

Broušení provádím© až do nejjemnějšíoh

zrnitostí brusných metalograflokýoh papírů,

•by se následné leštění mohlo uskutečnit

jen s jednou zrnitostí brusné palety (do
3 /Um). Použití vodných suspensí Je s dů-
vodu rozstřiku pro tyto účely nevhodné.
Jako leštíoích nástrojů používáme textil-
nloh kotoučků. Pro leštení •• hodí nejlé-
pe otáčky leštíoiho nástroje do 1 000 otá-
ček za minutu. Následuje leptaoí prooea,
který po dosažení potrebné intenzity nalep-
tání přerušíme proudem lihu se stričky.
V případ* potřeby dosouííme naleptaný vý-
brus proudem teplého vzduchu. Jako mate-
riál pro zhotovení replii ae nám 1 pro pro-
vozní podmínky osvedčilo kolodlum rsdené
amylaoetátem. Po nástřiku ^olodia používá-
me za nižšíoh okolních teplot přisouzení
teplým vzduchem. Repliku snímáme papírovou
lepenkou. K naleptání výbrusu je možno po-
užít i elektrolytických leptaoíoh aparatur
sestrojených pro tento úč«l. Výrobci meta-
lografickýoh přístrojů , otřeb dodávají
též speciální pásky pro snímání otisků
(folie Transoopy). Laboratorní zpracování
replik je obvyklé. Po splavení s lepenky
se repliky ohytají na nosná skla a po za-
sáhnutí Jsou vakuově pokoveny u K pokovení
používáme ohrom nebo hliník. Vlastní vyhod-
noeení mikrostruktury se provede na optio-
kém mikroskopu běžným způsobem.
Továrne dodávané otiskovací prostředky ne-
ní treba zpravidla tímto způsobem zpracová-
vat. Při použití kolodla je však struktur-
ní rozlišitelnost vyšší.

Popsaná metoda dovoluje velni presne
vyhodnotit strukturu ze získanýoh replik.
Haším oílam je ovšem oo nejpřesnější urče-
ní vlastností materiálu a Je proto vhodné
na sledovaných místech součásti provést mě-
ření tvrdosti. V posledníoh letoch s* nám
nejvíoe osvědčují ultrazvukové tvrdoměry
např. přístroje Sonodur, liiorodur. Pro spo-
lečné použití těchto přístrojů spolu a re-
pilkovou metodou mluví zejména malý rozměr
ldentoru (Viokersův jehlan) a tím i možnost
valmi přesného proměření malýoh (úzkých)
strukturníoh oblastí, jako Jsou např. pře-
chodové zóny svarovýoh spojů atd. Výhodou
je 1 okamžitá pohotovost přístroje k měře-
ní. Příprava spočívá pouze v kontrolním
oejohováaí prístroje podle etalonů známé
tvrdosti. ľľíBtroje Jsou při správném použí-
vání dostatečné presné. Maříme-li struktur-
ně nestejnorodou oblast a hodnoty tvrdosti
jsou rozdílné, můžeme pomooí následná sej-
muté repliky určit, které vtlsky do které
strukturní lokality padly. E oriented, o
který vtiak na raplioe •• Jedná a která
hodnota tvrdosti mu příslutí, může alouilt

např. uspořádání vtisků do předeš zvoleného
poradí, obrazec apod.
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Záver

Popsaná nedestruktivní metoda struk-
turního roiboru je praoovne značne obtížná
a to zejména ve fázi prípravy výbrusů.
Rovnái použití některýoh vysloveně labora-
torní o h postúpil v rámci táto metody mluví
apíša pro její výjimečná použití. Jedná ae
o taková prípadyi kdy poznatky o oharakte-
ru nikrostruktury jsou nezbytné a přitom
nelze z různýoh důvodů odebrat vzorky k la-
boratorním zkouškám. Případná úvaha, že
při posuzování struktur jame omezeni jen
na povrohové partie součásti by nebyla
scela na Ľi-'ate. většinou lze totiž přistou-
pit k odbrouäení povrchových partií mate-
riálu 1 do hloubky několika mm pred vypra-
cováním metalografického výbrusu, aniž by
tento zásah byl na závadu další funkce sou-
čáati. V jiných případech jsou k dispozici
obrobené plochy, povrchy funkčních vývrtů
apod.

Protože popst.iá metoda replik doplne-
ná měřením tvrdosti dokresluje výsledky
ostatních nedestruktivních zkoušek do rela-
tivné uceleného obrazu vlastností materiá-
lu, považujeme za potrebné na ni pracovní-
ky v oblasti nedestruktivního zkoušení
opět upozornit. Použití popsané metody je
dokumentováno sadou diapozitivů.
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J. DYTRT
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METALOGRAFICKÉ A HBDESTRUKTIVHÍ OYŽŘE:rf
PRASKATOSTI OHYBŮ PRIHARHÍHO POTRUBÍ
JE YVBR 440

Špičkovými ohyby vyráběnými v k.p.
SIGltA Modřany jsou ohyby určené pro potru-
bí hlavního oirkulačnífao okruhu DN 500 blo-
ků jaderných elektráren typu WBR 440 pra-
oujíoích při provozní teplote 325 °C pro-
vozním tlaku 12,26 MPa. Základní materiál
Je ocel 08Chl8N12T - R dle GOST 5632 - 72
s upřesněním chemickým složením. Výrobcem
trub je VŽSKG Ostrava. Jedná se o austeni-
tickou ocel J obdobou dle ČSN oceli 17248

Vlastní ohýbání viz obr. 1 je prová-
děno na specielních ohýbacích strojíoh
tzv. indukční metodou. Pri ohýbání sa na
tvářecí teplotu zahřeje velmi úzký pruh
trubky a ostatní materiál trubky je chlad-
ný a pevný. Tváření probíhá jen v této úz-
ké kruhové oblasti, přičemž studený mate-
riál pred místem ohybu a za ním nedovolí
vybočení a tím ani vytvorení vlny na trub-
ce. Během ohýbání je teplota ohrevu neustá-
le měřena optickými pyrometry a regulována
na předepsanou teplotu. Ohýbáním se tloušť-
ka steny na vnější strane ohybu snižuje a
na vnitrní straně narůstá a tyto zmeny je
nutno brát v úvahu při dimenzování potrub-
ního ohybu. Změna tloušťky steny (zeslabe-
ní) je závislá na pomeru polomeru ohybu
k vnějšími průměru trubky.

Ocel 08Chi8M12T - R má velmi vysoké
mechanické hodnoty, které sa dosahují aus-
tenitickým žíháním a dlouhodobým až tří-
stupňovým stabilizačním žíháním. Výzkumný-
mi a vývojovými pracemi ve VI? VŽSKG a k.p.
SIGMA Modřany v r. 1978 bylo dosaženo vy-
hovující kvality ohybů sa závěrem neprová-
dět po ohnutí žádný tepelný zásah předa-
vším proto, aby nedošlo ke snížení dosaže-
ných vysokých meohanlokýoh hodnot doaaže-
nýoh stabilizačním žíháním. Vnější 0 trub
je 570 mm a tlouštka stěny je 37 mm. Ohýbá-
ní trub je předepsáno na 30°. Do roku 1987
bylo úspěšně bez problémově vyrobeno ooa
100 ks těohto ohybů, jejiohž kusová oena
j« téměř 750 tis. Kča. Před 1,5 rokem sa
objevil u dvou kusů problém a nalezením
síťoví trhlinek na kontrolovaném úseku 1/6
obvodu na vnější straně ohybu, které sa
nepodařilo odstranit ani broušením na mi-
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tloušťku stěny. Kontrola je prová-
děna barevnou defektoskopií. Protože zjiš-
těná problematika byla velioe závažná a
• Sal. dosud neznámá, bylo nutno stanovit
příčinu í 2]. Bylo rozhodnuto provést de-
atrulrtlTuí zkoušky zmetkového ohybu. Pro-
kázalo se, že síťoví drobných interkryBta-
llokých trhlinek jde pres celou tloušťku
etěny ohybu.

V neutrálníoh osáoh ohybu, tlačeném vnitř-
ním vláknu a 1 rovných úsecíoh trubek trh-
linky zjištěny nebyly. Byly overený ates-
tovaná hodnoty, tj. mechanické zkoušky,
tvrdost, chemické složení, kontrolována mi-
kročlstota dle TP atd. Zjištěné výsledky
byly v souladu s platnými technickými pod-
mínkami. Problémem se zabývali i pracovní-
ol VŽSKG Ostrava, švihl, STÚOM Praha. Byla
ověřována technologie ohýbání a metalogra-
fioky porovnávány jiné tavby trubek.

Podařilo se prokázat, že u defektniho
ohybu je zvýšený obsah karbidů a karboni-
trldů po hranioíoh zrn, které nemají žádný
vliv např. na svařování, ale síťoví trhli-
nek ae vyskytovalo v největšíoh dlslokacíoh
těohto karbidů a trhlinky se Iniciovaly po
těchto karbideoh. Možné poškození ohybů mo-
ríoí lázní používanou na odstranění vrst-
vičky oxidů po ohýbání se neprokázalo pro
příliš nízkou provozní teplotu lázně a
krátkou dobu moření. Ha elektronovém řádko-
vaoím mikroskopu JSOL JSH - 25 S II B mi-
kroanalyzátorem TRACOR TH2000 a mikroana-
lyzátorem TJSK. va SVtJoií Praha na sérii vzor-
ků bylo zjištěno, že na hranioíoh srn se
jedná prokazatelně o karbidy (karbonltrldy)
titanu a nikoli jak ae původně usuzovalo

0 karbidy ohromu. Nebyla prokázána přítom-
nost 6 - fáze. Faktografiokým sledováním
bylo zjištěno, že trhlinky vznikají příme
při ohýbání, tj. za vysokýoh teplot, oož
vadlo k požadavku zjiitění dosud neznámých
plastlokýoh vlastností vzorků defektniho
ohybu o«n. R, defektniho ohybu po austeni-
tiokém žíhání oen. RA a prokazatelně dobré-
ho vzorku jiná tavby onu D. Výsledky jsou
uvedeny v tab. 1. Zkouška byla prováděna
na elektronlokém trhaoím a troj i IHSTRCH typ
TT-K ve smyslu CSU 42 0312. Zkušební teplo-
ty 950° a 980 °0 byly vybrány jako represen-
tativní pro povolenou nejnižší teplotu při
vlastnia ohýbáni.

Z teorie je znáao. ie u austenitiokýah
oceli doohází okolo teploty 900 °C k pokle-
su tainostl. Došlo k potvrzeni tohoto j a m

1 pro ooel 08Cfaiai2T - R, a proto byla
•podol hranloe teploty ohýbáni zvýšena z pů-
vodně používaného rossabu 950 - 1050 °0 na

1000 - 1050 °C na vnitřním a vnějším vlák-
nu ohybu a 980 - iú50 °C v neutrálníoh
osáoh ohybu. Zvýšit horní hranici teploty
nad 1050 °C není možné z důvodu nepřípust-
ného růstu zrna. S úpravou teplot ohýbání
došlo i k i -obné úpravě lnduktoru. Bylo
zjištěno. Že u defektniho ohybu je aloe po
třístupňovém stabilizačním žíháni snížena
plastiolta, ala též bylo potvrzeno. Se te-
plota ohýbáni 950 °C nemůže způsobit vznik
síťoví trhlinek, jejlohž zárodek je ve
struktuře přítomen již pred zahájením ope-
raoe ohýbání. Analýzou mikročistoty defekt-
niho ohybu i stopovýoh prvků a srovnává-
ním s ohemlekým složením stejných trubek
DH 500 jiných taveb materiálu 08Ch18N12T-R
ve SVrJoil Praha ae prokazatelně zjistil zvý-
šený obsah cínu jako nečistoty a to až
0,01 %. U jiných taveb byl obsah Sn max.
0,003 %.

Následnou rešerší odborné literatury
r 3' pak bylo potvrzeno, že u uhlíkových,
uízkolegovanýoh ooelí, niltin N120Cr a
oceli ilSI 316 (CrHilIo) Sn způsobují křeh-
kost ooelí jako nečistota za tepla při te-
plotách 0,4 - 0,7 T tavení (teplota T ve
stupních K ) . I zmíněný obsah 0,01 % Sn mů-
že tedy vyvolat křehkost austenitioké ooe-
lí 08CG18V12T - R při tváření. Celková ana-
lýza ooeli byla provedena ve STÚOM Praha
pomooí rtg. fluorenčního makroanalyzátoru
s energetlokou disperzí LIBK MECA 10-44.
Ve SVtfOM Praha prováděli analýzu na uhlík,
síru a fosfor. Bodová rtg. mikroanalýza
neleptaných výbrusů byla provedena na rtg.
mikrosondě JSOL JXA - 50 A pomocí energe-
ticky disperzního rtg. mlkroanalyzátoru
BDAX. Sejmuté extrakSnl otisky byly pozo-
rovány v prozarovaoím elektronovém mikro-
skopu TESU. BS 540. Závěrem k řešené pro-
blematice byly realizovány úpravy v teah-
nlakýoh podmínkách [i].

Došlo k metalografickému sledování a
nepřipouští ae výskyt karbidů a karbonitrl-
dů po hrania leh zrn a je sledován obsah
Sn, jehož prípustné hranloe byla stanovena
na max. 0,003 %» Dvě další trubky se zvý-
šeným obsahem karbidu byly tepelně přepra-
covány a při ohýbáni těohto trubek a dal-
šíoh víoe jak 10 ks nenastaly žádné problé-
my a kvalitou.

Ba zaver lze uveet, že oelá velmi slo-
žitá problematika byla vyřešena za pouhé
dva měsíce za příkladné spolupráoe k.p.
SI9IA Modřany, Srtfcal Praha, svťel Praha a
YÍ3KG Oetrava. Koordinaci řešeni prováděl
výrobní sávod k.p. 3IG3U Kodřany a po sku-
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uenoateoh doporučuji i u jinýoh výrobníoh
F?i=ikft Tytrorlt akupinu pre»oovru_tn ge ao-
lldními znalostmi aatariáloTe defaktoako-
ploké problematiky. Tabulka 1
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M. ZDUKCS
ČSSR

BBTALOCRAPICKÉ OVĚŘOVÁjf VAD ZJIŽTČnTfCH
•JLTRAZYUKOYOn ZKOUŽKOn ŽBLBZMIČIIÍCH
NÁPRAV

Železniční nápravy (dále Jan nápravy)
.řenášejí zatížení z rámu praa ložiska na
kola a Jsou Jedny z nejvíce namáhanýoh
íáatí vagónu.

Proto na nápravy Je kladen požadavek
na vnitrní "zdravost". Za tin úSelam jsou
v podmínkách mezinárodní železnlSní unie
•JIC 812, podle kterýoh Jsou nápravy vyrá-
běny a dodávány, předepsáno mimo Jiných
zkoušek 1 zkouška ultrazvukem.

Charakteristické pro toto rozdělení
Je to, Se kaSdá z těchto vad vykazuje va-
dové eoho s oharakterlstiokým dynaralokým
průběhem.

a Jeji_moine vnitrní vadj

Výohozím polotovarem pro výrobu ná-
prav Jsou tyče průměru 210 až 230 mu, dél-
ky cca 1500 mm. VAterlál tyčí Je uhlíková
ooal vyráběná v martinskýoh pecích o che-
mickém složení 0,25-0,33 % C, max. \% Mn,
max. 0,040 % Si, max. 0,040% S, max.
0,040% P, max. 0,020% Cur max. 0,50% Cr,
max. 0,50% II.

Výsledná struktura po tváření a nor-
malizačním žíhání Je feritioko-perlitioká,
kde volný ferit Je vyloučen ve fonte síto-
ví po hranioíoh perlitlckýoh zrn.

Běhen teohnologie výroby náprav může
dojít ke vzniku vnitřníoh vad. Vzniklé
vnitřní vady u náprav můžame zhruba rosdě-
llt na vndy vzniklá v primárním prooeau
výroby (staženina, bublina, vyoezenina,
segregaoe atd.) a vady vzniklé během se-
kundárního prooesu výroby - tváření a te-
pelná zpraoování (trhliny, hrubá struktu-
ra).

Z pohledu pro ultrazvukovou kontrolu
Ja možno vnitřní vady naoházející sa v né-
praváoh rozdělit do tří skupin:

a) vady "prostorového" tvaru (ataženlny,
vyoaseniny, sagregaoe, bubliny, makro-
vměstky atd.).

b) vady "ploohého" tvaru (vady, jejlohž
Jedan rozměr v porovnání a ostatními
rozměry Je nepodstatný - trhliny, pro-
táhnuté zbytky atažanln).

o) vady vykazujíoí vyěšl hodnotu útlumu
neb nevyhovujíoí tranaparenol ultrazvu-
ku (hrubá struktur*., valké množství
drobnýoh naoallatvostí).

zvukem

Zkouška ultrazvukem u náprav Ja pro-
váděna po konečném tepelném zpracování.
Nápravy se ultrazvukem zkoušejí Jak u vý-
robo e, tak u provozovatele a v opravnáoh.
U provozovatele a v opravnáoh železniční-
ho dvojkolí Jsou zjišťovány vady, která
na nápraváoh vznikají prl vlastním provo-
zování náprav (únavové trhliny). V tomto
amyslu jsou zpraoovány směrnioe a postupy
zkoušení náprav ultrazvukem.

Zkoušení náprav ultrazvukemv ŽD Bohumín

Ultrazvuková kontrola náprav v podni-
ku ŽD Bohumín je prováděna ručne dle PN
.2-16-88 "Zkoušení náprav ultrazvukem"
která Je v souladu e normou ISO 5948, přaa-
plsy mezinárodní železniční unie UIC 812
a 5SN 01 5043. Dle PH 22-16-88 Jsou na ná-
pravách prováděny dva druhy prejímaoíoh
zkoušek:

a) hodnocení způsobilosti materiálu náprav
ke zkoušce ultrazvukei', a to metodou po-
klesu koncového eohe v axiálním smeru,
vycházející z prinoipu měřeni hodnoty
útlumu. Během zkoušení se zjišťuje po-
kles prvního konoového eoha.

b) zjišťování vnitřních vad - v radiálním
a axiálním směru. Pritom jsou vyhodno-
cována vndová eoha, která překročí sta-
novenou mez. Hodnota meze přípustnosti
vady je dána dohodou mezi odběratelem
a dodavatelem.

PŤi zkoušení se používá metoda odra-
zová, akustické vazba je kontaktní, frekven-
ce použité ultrazvukové sondy 2 HHz, efek-
tivní průměr akustického meniče 20 mm.

Metal ograrická_oyěrovánl_yad_zJištSný.oh
ultrazvukem

K metalografickému ověřování vad zJib
těnýoh při ultrazvukové zkoušee náprav by-
ly z místa indikace vady odebrány vzorky,
které vykazovaly charakter!stioká tjdová
eoha.

a) vzorek, u něhoi vadové eoho vykazovalo
pozvolný náběh a větší šířku. Pri pohybu
ultrazvukové sondy podél místa indikace
vady sa amplituda vadovóho eoha podstat-
ná noMnila. Ha eohogreiiu ee navyekyto-
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Tálo kancové mho. Po natočení ultra-
zvukave sondy a 90° po otorodu nápravy
dooházelo k pokluu amplitudy vadovéno
•otaa až k úplnému zmizení a objevovalo
•• koutová aoho. Ha základě tvaru vado-
váho Mha a jeho dynamického proběhu
Jana usoudili, že a* Jedná o radu ploš-
nou, protáhlou a prostorová eakrlvenou,
Jejíž velikost je větSí než proměř akus-
tického měniče.

b) vzorek, u něhož vadová eohg -vykazovalo
obdobnou dynamiku jako u předešlého
případu s tím rozdílem. Se ae po oelou
dobu na eohogramu objevovalo koncová
eoho • měníoí sa výškou amplitudy.
Z tvaru a dynamiokáho průběhu vadováho
eoha jame usoudili, že ae jedná o vadu
prostorovou, jejíž velikoBt je menší
než proměř akustického měniře.

o) vzorek, u něhož vadová eoha vykazovala
strmý náběh a velioe malou Šířkou. Men-
ším pohybem sondy ae vadová eoha obje-
vovala a mizela skokem. Telikoat ekviva-
lentní vady byla stanovena od 5 do 10
mm. Z tvaru a dynamiokáho průběhu vado-
váho eoha jame usoudili, že se jedná o
trhliny, jejichž velikost ee pohybovala
v rozsahu od 5 do 15 mm*

K odkrytí vad zjištěných ultrazvuko-
vou zkouškou bylo použito makroskopiokýoh
(vizuelně na broušená ploše, neb leptaná
persíranem amonným, neb 50% HHO,) a makro-
grafiokýah (Baumannftv otisk) metod zkouše-
ní. Postupovalo a* přitom tak, Se jako prv-
ní zkouška byla zkouška makroskopická (po-
zorování vybroušená ploohy). 7 případě, že
nebyla touto zkouškou odkryta vada, při-
stoupilo se ke zkoušoa uakrografloké (Bau-
aannov otisk), popřípadě makroakopioká
(leptání v 50% HS0 3).

Destruktivní metalografická kontrola
u danýoh vzorku prokázala u věeoh vzorků
výskyt vad zjiitěnýoh ultrazvukovou zkouš-
kou.

U vzorku byly odkryty:
Vzorek a)

Vada, jejíž tvar na příčnám řezu vykazoval
tvar čáry prostorově zakřivený o velikosti
ooa 170 ma.

Vaorek b)

Vada, JejíS tvar na příčném řezu vykazoval
plošný oharaiter o velikosti ooa 20 n .

Vsorek o)

Vady, která na příčném r a m vykazovaly tvar
trhlin o velikosti od 3 do 20 mm.

Destruktivní metalografioká kontrola
náprav odebraných z místa lndikaoe vad pro-
kázala přítomnost vad, která so shodí í
s výsledky zjištěnými při ultrazvuková
zkoušce.

Í. KUPCA, P. MASARIK
ČSSR

VPLYV PARAMETROV MIKROSTKUgnmY
MA VÝSLEDKY NEDEŠTRUKTÍVNYCH K0HTR0L

1. tfvod

Nielen z teorie, ale aj z reálnej pra-
xe je známe, že rôzne parametre mikroštruk-
túry vplývajú významným spSsobom na kvali-
tu výsledkov získanýoh pri nedeštruktívnych
kontroláoh konStrukSnýoh kovovýoh materiá-
lov. Overovanie vzájomných vzťahov medzi
Štrukturálnymi vlastnosťami ooelí používa-
nýoh na výrobu rozličných komponentov v JE
je predmetom riešenia čiastkovej úlohy 06
v tfsp "Zvyšovanie využitia a spoľahlivosti
teohnologiokýoh zariadení JE s TVER 440"
[i]. Vo viaoerýah prípadoch pri riešení zá-
važnýoh materiálových problémov v súčasnos-
ti prevádzkovanýoh blokooh typu W E R 440
sa potvrdila nutnosť lepšieho poznania vyš-
šie uvedených vzťahov, pretože tento prí-
stup umožní zvýšiť citlivosť jednotlivýoh
defektoskopie kých metód. Ďalším olelom je
sledovanie kinetiky jednotlivýoh degradač-
ných mechanizmov u ocelí najmä PO JE s vy-
sokým ekonomickým významom.

2» Príklady z ro^i^^d praxe

Na ilustráoiu oelej problematiky na-
črtnutej v úvode uvádzame niekolko skutoč-
ne rieienýoh prípadov z prevádzky JE EBO
[2] sž [4]. V rámoi riešenia závažnýoh ma-
teriálových problémov zariadení PO JE sa
ukazuje potreba objasniť súvis medzi sig-
nálmi z kontrolnýoh operácií u matód víri-
výoh prúdov i ultrazvukovej defektoskopie.
Pri analýzach zariadení z austenltlokýoh
Cr-Wi ooelí 0Ch18N10T vznikajú pri používa-
ní ultrazvukových metód značná problémy
apojaná s útlmom UZV signálu v tomto mate-
riále, ktorý silná závisí od velkosti srna.
Tento fakt však nože znamenať, is sa nede-
tekujú trhliny T ooeli napr. vo forma roz-
siahlych sietí (obr. 1), hooi z hladiaka
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používaného zariadenia by Ba Mali apolahll-
To detekovat. Bite vKfišie problémy vznika-
jú pri identifikácii neprípustných vád
• austenltlakýoh návarooh napr. n tlakovej
nádoby reaktora (obr. 2, 3, 4), ala aj u
beiaýoh zvarovýoh apojor najma pri vaSííoh
hrúbkach atian. Prvým krokom k riešeniu
tejto problematiky je výroba etalónov zo
skutoSne používaných materiálov a rozličnou

velkosťou zrna urfianou metalograficky
(obr. 5, 6). Poaooou takýchto etalónov je
mořné porovnania útlmu ao skutočným ataTom
na reálnou zariadení. ĎalSím krokom v tej-
to oblaati by mala byť "výroba etalonov
s reálnymi defektami".

U metódy vírových prúdov, ktorá sa vy-
užíva hlavne na kontrolu parogenarátorov
je tiaž mimoriadna dôležitá poznať vzťahy
medzi signálom a vadami, reap, parametrami
mikroítruktury. Aj v tejto oblaati ja po-
trebné mať k diaposíoii vhodné etalony prl-
rodsené i umelé. Zvládnutia tohto problému
umožní sledovať nielan charakter korózneho
poSkodenia výmennlkovýoh rúriek, ale aj ki-
netiku tohoto prooesu. So umožní urobiť
kvalifikované sávary s hladiaka zvyakovej
životaoati a obmedzí mimoriadna odstávky
JE,

Velmi Sastým problémom sú aj netesnos-
ti rozliSnýoh prlrubovýoh apojov zariadení
primárneho okruhu v JE, kde sa ako tesnenie
používa Hi drdt* Kvalita dodávaného mate-
riálu iaato aline kolísa nielen % hladiaka
kvality procesu, ala sa vyskytujú aj teoh-
nologioké vady typu praložiak a silné «ne-
äiatenie rosliSnými vmestkami. Plastioká
vlastnosti tohto tesniaoeho materiálu sil-
ne ovplyvňuje lokálne deformaSné spevnenie
(viä. obr. 7, 8), So sa dá detekovať tak-
tiež iba nedeštruktívnymi metódami. Ekono-
mický prínos vyriešenia tejto problematiky
je tiaí mimoriadne výsnamný.

- hľadať súvis medzi signálmi a takými
parametrami štruktúry ako sú silné
lokálna snaBistania, deformovania
oblaati a pod.
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Hlavné úlohy v oblaati analýzy vplyvu
Štrukturálnych parametrov na signály ziste-
né pomocou nedeštruktívnych metod, ktoré
aú v súSaanýoh podmienkach ich aplikácia
v JE aktuálne moino charakterizovať nasle-
dovná s

- zvýšiť citlivosť identlfikáoie po-
rúch v poSlatooných Štádiách poru-
šovania, materiálov

- hladať moSnostl spoľahlivej identi-
flkáois valkoati trhlín v austani-
tlckých návaroch
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J. ÄĎíSA
ČSSR

HOLOORAFICKÁ KOHTROLA KQMPOZITOVŽHO

VRTULOVÉHO LISTU

Význam kompozitovýoh ltteokýoh dílů
T oelosvetovém měřítku neustále roate a
často bývá i předmětem reklamy. Letadla
s vyšším podílem těchto materiálů mají i
vetší naději na komerční úapeoh. Daes již
nejsou zvláštní výjimkou ani oelokompozi-
tové letecká konátrukoe.

V souvislosti 8 velkosériovým nasaze-
ním této teohnologie vzrostl 1 požadavek
na účinnou celkovou i mezioperační kontro-
lu, kde se dobře uplatňuje i holografioká
interferometrie. Přesvědčivým důkazem mů-
že být nově budované kompozitové centrum
fy Lockheed, kde se s holografiokou kon-
trolou počítá.

V našioh podmínkách byl výrazným kro-
kem vpřed vývoj a výroba prvníoh několika
kusů kompozitovýoh vrtulovýoh listů.

Tyto první listy byly, kromě jiných
zkoušek, dlouhodobě dynamicky zatěžovány.
Po určitém počtu oyklů, když se již dala
předpokládat únava materiálu, byly listy
kontrolovány růzDými defektoskopiokými me-
todami. Jednou z nich byla 1 holografioká
interferometrie.

Z hlediska holografie byl záznam vr-
tulového listu obtížnějSí než záznam men-
šíoh vzorků. V obrazové větvi standardní
holografioké sestavy bylo třeba vyměnit
rozšiřující optioké členy 5, 6 a pozměnit
geometrii osvětlování tak, aby byl osvíoen
oelý list. Výkon používaného He-Ne laseru
LA 1001 k tomuto úSelu (při zachování ješ-
tě únosné expoziční doby ~ 2 s) právě po-
stačoval.

Všeohny holograny byly zaznamenány me-
todou dvojí exposice na holografioké desky
Agfa Gevaert Soientia 10E75.

Po predohozíoh zkuSenoateoh a aplika-
cí holografioké nedestruktivní defektosko-
pie, byly pro tento experiment zvoleny dva
způsoby zatěžování - teplotní a vakuový
test.

Aby bylo možné list zatěžovat i va-
kuem, bylo nutné zkonstruovat speaiální
testovací komoru. Tato komora musela mít
v prední části skláněný průzor o rouareoh
blíSíoíoh se oo nejvíce roxaěrom listu,

musela být vzduchotěsná, dostatečně tuhá,
s vnitřním vytápěním, indikací teploty,
s možností ryohlého vyplaohování ohřátého
vzduohu a s dobrým přístupem při vkládání
a vyjímání předmětu.

Realizovaná testovaní komora je sva-
řeneo tvaru kvádru se stenami z ooelového
10 mi plechu. Vnitřní průřez prostoru pro
list je 170 x 240 mm a délka tubusu je
670 mm. Z obou stran jsou odnímateIná těs-
něná víka s vývody pro odsávání, která
zvětšují vnitřní délku komory o 150 mm.
7 přední straně je 20 mm silné sklo o roz-
měrech 600 x 200 mm, sloužíoí jako průhled
do komory. II protější stěny vnitřního pros-
toru jsou umístěny dva infrazářiče a polo-
vodičové teplotní čidlo. Digitální teplo-
mer umístěný vně komory merí s presností
0,1 °C. Rychlé vypláohnutí vzduohu po u-
skutečněném teplotním oyklu je zajištěno
odsáváním z jednoho víka a současným na-
pouštěním vzduchu druhým víkem. Tak se pred
dalším oyklem ryohle obnoví v komoře pů-
vodní teplota laboratoře. Infrazářiče byly
napájeny z 50 V zdroje.

Po prvních experimented) se prokáza-
lo, že k identifikaci vad pri teplotním
testu postačí zvýšení teploty v komoře o
2 - 3 °C. Při tomto měřioím rozsahu však
oitlivogt polovodičového teploměru byla
nedostatečná. Stejného efektu, tzn. repro-
dtikovatelného tepelného zatížení predmetu
by.: o možné dosáhnout přesněji odměřováním
doby vyhřívání.

Při vakuovéui testu se menil tlakový
rozdíl A p mezi první a druhou expozioí
v .ozsahu 4 - 6 kPa. Tlak byl měřen přes-
ným rtuťovým manometrem s optickým odečten
tak, aby bylo možné postihnout kritiaký po-
kles tlaku vzduchu v komore. Pokud je tento
pokles menší než 130 Pa/mln, nedochází ke
snížení kvality záznamu.

Výsledky, tzn. polohy jednotlivýoh vad
odečtené z interferogramů, byly porovnává-
ny s výsledky ostatníoh zkoušek. Jejioh
shoda je velmi dobrá. Holografická kontro-
la navío prokázala vadu č. 7, kterou ostat-
ní metody nezaregistrovaly.

Ha obr. 2 - 4 jsou interferogramy sa-
oí strany listu č. 2. Pri jejioh bližším
zkoumání si můžeme udělat představu, jak a
proč je důležité kombinovat oba způsoby za-
těžování a jejich velikosti. Na obr. 2 je
list po 3 min. zahřívání. Je zde možné bez-
pečně identifikovat vady 1, 3, 4, 5 a a ur-
čitými výhradami i 6 a 8. Bez ohledu na ve-
likost teplotního satížeaí se nepodařilo
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odhalit rady 2 a 7. Oproti tonu na inter-
ferogramu listu po vakuové* testu obr. 3
Jsou zřejmé vady 2, 3, 4, 5, 6 a 7. Vada
č. 8 je nezřetelná • není možné označit
ani největší defekt 1. Po zvýšení tlakové-
ho rozdílu obr. 4 se objevuje vada 8 a 6ás-
tečně 1 1 .

Z tohoto faktu aa dá usoudit. Se všeoh-
ny vady jsou delamlnované oblasti s nepo-
rušenou vrohní vrstvou (reaguji velmi do-
bre na vakuový test), pouze vada 1 je roz-
sáhlá delaminaoe, kde k poškození vrohní
vrstvy zřejmě doälo (reaguje dobře na te-
plotní test, k vakuovému Je téměř neoitli-
vá).

Celý experiment byl po všech stránkách
úspěšný. Potvrdil závěry přadahozíah praaí
ve VZLÓ 2120 o perspektivnosti holografio-
ké lnterfaromatria pro nedestruktivní kon-
trolu kompozitovýoh a vrstvenýoh materiá-
lů.

J . I S H i S T I L , P . POKOBHÝ
ČSSR

Obr. 1

1 - laaar LA 1001,
2 - zroadlo,

3 - elmag. uzávěrka,
4 - skleněná deska,
5 - rozptylka,
6 - vypuklé zroadlo,
7 - holodeska,
8 - testovaoí komora a listem,
9 - filtr

TBKOTJCH KRYSTAlfr PRO tfČKLY
DRVKKVOSItOPEK KOlTPOZTTirfeH M A T E K L Í L Í Í

1. tfvod

Hové progresivní materiály kompozit-
ního typu našly široké uplatnění v různýoh
odvětvíoh průmyslu. Nejnáročnější aplikace
vznikly v leteokém promyslu, kde kompozi-
ty výrazně změnily způsob konstrukce a
stavby draku letadel, snížily Jejloh hmot-
nost a tím ovlivnily i hospodárnost provo-
zu letadlové techniky. Kompozitní materiá-
ly jsou používány nejen pro součásti Inte-
riéru a různé kryty, ale i pro náročné
nosné prvky prlmárníoh koná trukoí.

Nedestruktivní kontrola je nezbytnou
a velmi dôležitou součástí systému výrobní
i provozní kontroly kompozitních konstruk-
cí. Většinou sa Jedná o metody vyžadující
speoiální přístrojová vybavení, často vel-
mi nákladné. Obtížná bývá kontrola tvaro-
výoh prvku kompozitních konstrukoí, zejmé-
na rádiusu a hůře přístupných oblastí.

V sahranlSÍ sa v těchto případech lo-
kálního charakteru s výhodou využívá tzv.
tekutých krystalu (Liquid Crystals), jedné
z metod patříoíoh do oblasti termograflo.
Uvedená metoda je velmi pohotová, názorná
a nevyžaduje přístrojové vybavení.

2. Popis metody

Tekuté krystaly použité ve VZLlf pro
nedestruktivní kontrolu kompozitu jsou roz-
tokem esteru kyseliny oholesterové v roz-
pouštědle, např. v petrolétoru. P&sobaním
tepla dochází v určitém teplotním Interva-
lu ke změně roxptylu světla procházejícího
vrstvou tekutých krystalů, což má za násle-
dek změnu barvy krystalu v rámci světelné-
ho spektra. Se vzrůstající teplotou sa bar-
va maní z Sirá pres barevnou škálu, ai
opět dojda ka zprůhlednění vrstvy. Tento
proces ja vratný. Tekuté krystaly sa naná-
ší na zkousaný předmět štetoem v tenké ho-
mogenní vrstva.

Předmět musí být opatřen podkladovým
nátěrem tmavé, nejlépe černé barvy, která
ohemloky nenaruší tekuté krystaly a kterou
lze po skončení zkoušky snadno odstranit.
Vlastní zkeuška spočívá v ohřevu oáatl po-
vrohu např.1



a) roltřnía teplem, které Tulko* pôsobe-
nia aeobaniokého namáhání

b) teplovzdušným fénem

c) Infrazářičem.

Ohřev BIU í nit vyhovuj íoí dynamiku.
Při ryohlém ohrevu nalézáme totiž povroho-
vá a podpovrohovrf vady, zatíaoo pri poaa-
lejíln zjišťujeme vady ve vetšíoh hloub-
káoh pod povrohem. V případe dutin a vaěat-
kft doohází k rýchlejSial ohrevu nateriálu
nad vadou než v Jejím okolí," oož se proje-
ví vznikem barevnýoh obrazcu, která svým
umístěním a tvarem odpovídají okrytá vade.
7 prípade povrohovýoh trhlin doohází k ryoh-
lejiíml ohřevu hran trhlin a tudíž k Je-
jloh barevnému zvýraznění. Ohřev je výhod-
ná provádět poatupně z r&znýoh směru a vý-
sledky porovnat. Zaznamenání výskytu vad
lae prováat přímo na zkoušený predmet nebo
zhotovit fotodokumentaci, připadne video-
záznam.

3. Příklady použití tekutých krystale
československé výroby ve VZLlf

Ve Týzkunmém a zkušebním leteckém
ústavu v Praze j a realizován v součinnosti
s ostatními leteokými podniky program vý-
skumu a vývoje kompositníoh konstrukoí pro
5a, letadla. T souvislosti s řešením otáz-
ky defektoskopie kompozitu byla snaha ově-
řit i metodu tekutých krystalů.

V ČSSR byly tekuté krystaly pro lé-
kařská účely a pro potreby elektroniokého
průmyslu vyvinuty na katedře anorganioké
oherale TŠCHT v Pardubicích. Jelikož nebyla
dosud vyřešena otázka tuzemského výrobo e
těohto krystalu, obrátil ae VZLÍ se žádos-
tí o zaslání zkušebního vzorku přímo na
pard ubi okou VŠCHT. Poskytnutý vzorek s o-
značením "Teplotní indikátor na báči teku-
týoh krystalu" byl určen pro lékařské tiče-
ly a praooval tedy v rozmezí teplot
(36 f 41) °C.

Přiřazení barev k teplotám uvádí tabulka:

Teplota (°C)

36
36,8
37,7
38,5
39,3
40,2

41

Barva

modrá
zelená
Slutá
červená
žlutá
zelená
modrá

absolutní hodnoty teplot zkoušeného před-
mětu tak důležité jako lokální aaěna teplo-
ty.

Metoda tekutýoh krystalu byla použita
v těohto případech:

a) Kontrolu kompoaltníoh vrtulovýoh lista
na vnitrní vady v plášti

Jednalo ae o kontrolu vrtulového
listu a pláštěm z G/E kompozitu (skel-
ná výztuž, epoxidová matriae) s jádrem
z PUH (polyuretan) pěny.

tloušťka pláště byla
4 na. Na obrázku 1 je znázorněno rozlo-
žení vad ve sledované oblaati po ohřevu
teplovzdušným fénem. Ha snímku 2 je vi-
dět postupné objevování vad při vzniku
vnitřního tepla a během únavové zkoušky
listu. Velikost a rozložení vad (duti-
ny) se shodovalo s výsledky impedanční
metody, minimální zjištěná vada byla

b) Kontrola lepené konatr'^oe z kompozit-
ních materiálu

Kontrolovala se lepená přeplátová-
ná sestava dvou desek z C/B kompozitu
(uhlíková výztuž, epoxidová matrioe)
tloušťky 0,8 mm, slepanýoh epoxidovým
lepidlem Letoxit (tloušťka spáry 0,1
mm). Jako zdroj tepla byl použit opět
teplovzdušný fén. Spolehlivě byla nale-
zena vada 4 5 mm v lepeném spoji, kde
chybělo lepidlo.

o) Sledování vzniku povrchovvoh trhlin
na vzoroích z kompozltnioh materiálu

Sledování se provádělo na vzoroíoh
tloušťky 0,8 mm. Kontrola umožnila včas-
né nalezení vznikajíoíoh trhlin 1 sle-
dování jejioh rftatu. Pro úhřev byl po-
užit teplovzdušný fén.

4. Zájr

Pro účely defektoskopie nejsou, však

Z výsledku praktiokýoh zkoušek ve
VZLÚ lae říoi, že metoda využívajíoí teku-
týoh krystalu oitlivě reaguje:

a) u detailu z kompoaitníoh materiálu na
- dutiny vyplněné plyny
- vměatky a výrazně odlišnou teplotní
vodivostí nei má základní materiál

- povrchové trhliny
- výrazné delamlnaoe

a lepených konatrukoí na
- nepřftoanoat lepidla v lapené spáre

a přeplátovanýoh apoju

b)
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- neslepaniay ve spoji deska a hliní-
kové' voštinové Jádro.

Z uvedeného vyplývá, ia tato metoda
am Jlatí atana díky své Jednoduohoatl a
pořizovaofm nákladům vhodným doplňkem o-
atatnfoh nedestruktivníoh Mtod kontroly
kompozitních materiálů.
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s MSTODY AKUSTICKÉ* EMISE PRO TŽVOJ
A ST.BDOVÁírf ŽIVOTNOSTI VYSOKOTLAKÝCH

1. Úvod

7 laboratořích 1 některých teohnlc-
kýoh provozeoh ae používají vysokotlaké
komory pro tlaky 1,5 7 3 GPa, které mají
obvykle tvar tlustoatěnné roury, jadno ne-
bo 1 víoaplásVoTé. Na obr. 1 je sohéma
dvoupláfiťové vysokotlaké komory typu
LV3O-3OPa/25O-4OO°K fy tJHIPRBSS PLR [i] ,
která byla zadána pro nái výzkum. Pro vý-
robu táto komory sa používá Cr-Hl-Mo ooel
45HWPA, suilaohtěná na 50 ^ při R e -
- 1500 lt?a.

Výpoíat dimenzování komory se prová-
dí za předpokladu nízkocykloré únavy jako
úloha Lama. Tyto výpoSty viak nadávají
uspokojivé výsledky, poněvadS úlohu řeší

v oblasti pružných deformací a tak vypočte-
ná dovolená zatížení (při koef. bezpečnos-
ti - 1 > bývají až Štyrikrát nižší nei se
obvykle používá pro dimenzovaní vyaokotla-
kýeh komor v praxi.

7 této situaol se pak muaí použít slo-
žitý systém ochran proti evunt. náaladkfiin
havárie vysokotlaké komory, které nelze
zoela vyloučit. Použité systémy vaak ne-
chrání materiály a zařízení naoházejíoi se
uvnitř komory nebo v její bezprostřední
blízkoati. Tato praxe rovněž neumožňuje ra-
cionální využití materiálu vysokotlakých
komor.

Proto byl uSlnen pokus zahrnout do vý-
zkumu nízkooyklové únavy oceli 45HHMFA i .
metodu akustioké emlBe (AE). Očekávali jame,
že aktivita akustioké emise, atejně jako
plocha hysterezní smyčky bude úměrná ener-
gii adsorbované materiálem během Jednoho
zatěžovaoího cyklu [2] ." Kromě toho byl uči-
něn předpoklad, že aktivita AE bude mít po-
dobný průběh Jak na zkuiebníoh vzoroíah,
tak 1 na praoujíoíoh tlakových komorách
z téhož materiálu. Tím by byla dána možnost
použít AE jako defektoskopiokou metodu pro
bezpečné hodnocení životnosti vysokotlakých
komor.

2. Materiál a experimentální teohniyt*

Chemické složení ooeli 45HNMPA je
uvedeno na tab. 1.

Ooel byla tepelně zpraoována (zaka-
lena a popuštěna) na tři různé tvrdosti
a to 30, 40 a 50 H ^ . Konvenční mechanické
vlastnosti po tomto tepelném zpracování
Jsou uvedeny na tab. 2.

Z takto připravené oceli byly připra-
veny tři skupiny zkušebních vzorků, na
nlohž byla upravena ploška pro přiložení
snímače AE. Ha obr. 2 je znázorněno sohéma
experimentálního uspořádání sestavy pro
maření a zpracování signálů AE v průběhu
nízkooy klové únavy.

Veorky byly zkoumácy v tahové oblasti
při mijlvém satězovaoím cyklu trojúhelní-
kového průběhu, od nuly do konstantní maxi-
mální amplitudy, určené z praxe, podle pře-
dem zvolané počáteční hodnoty trvalé defor-
mace. K tomuto účalu byl použit elektronic-
ký zkušební stroj ZWICK 20T. Posuv příční-
ku byl zvolen 2 mm/mln. Prodloužení vzorků
bylo měřeno indukčním snímačem (na obr. 2
označ. D). Ha vzorku byl umístěn jaStě sní-
mač AB fy UHIPAI, typ 0,5 HHs. Měření sig-
nálů AE v průběhu únavových zkoušek bylo



provedeno analyzátorem akustické emise
AS 10 [3]. Krm* toho byly Ještě kontrolo-
vány vlastní kmity zkušebního stroj* ZWICK
přístrojem DMA 10BUS výzkumného ústavu
?ECHPAJT při IPPT PAN Varšava. Bylo íjiětě-
no, že v daném uspořádání měřicí sestavy
podle obr. 2 nevstupují žádné rušivé akus-
tické signály do zkušebního tělesa.

3.

Jednotlivé vzorky všeoh tří pevnost-
ních skupin (vis tab. 2) byly oyklicky ea-
těžovány s počáteční trvalou plastickou de-
formací £ p V 8 t - 0,3» 0,8 a 1,3 %. Výsledky

Jsou znázorněny graficky na obr. 3 ve for-
mě závislosti trvalé plastioké deformace
vzorkfl na počtu oyklů. Pro srovnání výsled-
ku věecb tří pevnostníob skupin oceli
45HHMPA byly hodnoty deformace v závislosti
na poStu oyklů přepočteny na bezrozměrnou
veličinu, danou podílem z konečné trvalé
plastické deformace £ a počáteční £ T 8 t,

( £p/£p vst^' °0^ """oíni10 zobrazení všech

křivek v počátku pravoúhlých souřadnlo -
- viz obr. 3.

Na obr. 4 uvádíme reprezentativní pří-
klad aktivity AS (ryohlosti S c) vzorku 5.
11 skupiny 40 HJJQ v závislosti na počtu oyk-
lft až do lomu. Výsledky stejného charakte-
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ru, i když kvantitativně rozdílné byly
získány i na všeoh ostatních vzorcíoh
všech skupin tvrdosti. Ha obr. 5 jsou ješ-
tě ukázky měření H c v několika oykleoh
rftzne modifikovaných prAběhft zatížení na
vzorku 03 ze skupiny 30 B^,.

Pomocí takto experimentálně zjlště-

nýoh závislostí je možno vyznačit tři ob-

lasti aktivity AS v průběhu nízkocyklové

únavy:

1. Vysoká aktivita AE v prvním oyklu B do-
zníváním nepatrnými sprškami signálů
AS v několika málo následuj íoíoh oyk-
leoh t ovázané s vytvorením dislokační
struktury v průběhu plastické deformace
v 1. oyklu.

2. Zánik signálů AS od několika prvních

oyklft do ooa poloviny počtu oyklft do

lomu zkušební tyče.
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3. Vznik nova aktivity AB počínající ooa
od poloTiny oelkováho poetu oyklů až do
l o m skuSební tyoe. SyoblMt 4 C má stou-
pa j ioí charakter až do loni zkušebního
vzorku, kdy dosahuje maxima. Tak* ampli-
tudy signálu AE postupní vzrůstají.

4. Rozbor a diskuse výsledků. Závěr

Rozdíly v závislosti rozvoja plaatio-
ké deforaaoe vzorků na počtu oyklů nejsou
velká v porovnáni a rozdíly deformací, kte-
rá se vyskytují u vzorků m různou tvrdos-
tí. Z obr. 3 je zřejmá, že trvalá plas t i ci-
ká deformace vzorků tvrdosti 40 H R C značně
pfevyfiuje hodnoty plastická deformace vzor-
ku jak 50 %,, tak i 30 H R C.

Najvážnejšiu výsledkem těohto experi-
mentu je opakovaný výskyt stoupající akti-
vity AS v konoovám období života zkoušky,
viz obr. 4, a rostouoí úrovni amplitudy
signálů AE. lento poznatek otevírá možnosti
využiti metody AE k hodnooení bezpečné hra-
nloa provozu zařízení, praoujíoích v podmín-
káoh nízkooyklová únavy. Pomooí signálů AE
lze zřejmě popsat i závieloat exploatační-
ho využití monitorovaného objektu, která
se skládá ze tří stadií:

I. Zpevnění (nebo změkčení), které souvi-
sí s vysokou aktivitou AE.

II. Haayoení, které je charakterizováno
zánikem aktivity AE.

III. Rozvoj poškozování a lomu, kterému od-
povídá zvyšujíoí se aktivita AE, se
stoupající amplitudou až do lomu.

příklad amplitudová distribuoe signá-

ln AE v průběhu oykllokátao zatěžování vzor-

ku 5. 11 je uveden na obr. 6a,b. Ha těoh-

to obrázoíoh na oae x jsou vyznačeny

jednotlivá kanály analyzátoru AB 10, do

kterých se rozdělují jednotlivá signály

AZ podle amplitud. Sousední kanály mají

od sebe odstup 4 dB. H* ose y je celko-

vý počet kmitů Ng. 5a obrázku 6a je ampli-

tudová rozložení signálu AB po prvním za-

těžovaoím oyklu, po zformování dislokačné

struktury. Ha obr. 6b ja amplitudová roz-

ložení vĚeoh signálů AB až do lomu, po

206. oyklu. Z obrázků ja zřejmé. Se oblast

III. lze taká roaliôit ponooí amplitudová
distribuoe.

5. literatura

[1]

[2]

[3]

Dnlpress: Frospeot of the LC Liquid
Cells. Warsaw, Poland, 1985

SZCEPUfSKI, W.i Metody doáwiadozalne
aeohaniki oiala stalego. PWH, Warsza-
wa 1984

DUŠEK, F.: líožnosti aplikace akustic-
ká emise. Škola defektoskopie '86.
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Obr. 4

45HNMFA 40HRC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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A[dB] *•



49

J. BUHIA5

ČSSR

ULTRAZVUKOVÝ DgfflfKTOSKOP -

E C H O G R Á P H 1 0 3 0

Pokrok T elektronice a výpočetní teoh-
nloa dává výrobcům defektoskopiokých prí-
stroja a zařízení možnost vybavovat avá za-
řízení takovými prvky a doplňky, které zvy-
šují přesnost a účinnost těchto zařízení
pri nasazení v kontrolníoh operacích, dá-
vají obsluze větší možnosti při hodnoaenl
vad materiálu, zvyšují produktivitu zkušeb-
níoh operací a umožňují tyto operaoa meoha-
nlsovat a napojovat zkušební příatroj* do
vyšších systémů řízení výroby.

Pinta Karl Dautsoh aa aídlem ve Wup-
pertalu v Hemeoká spolková republloe vy-
vinula a uvedla na trh ultrazvukový defek-
toakop Behograph 1030. Jedná se o ataveb-
nloový systém Jehoi základní Jednotku tvo-
ří ultrazvukový defaktoakop, který je dá-
le možno doplnit íáauvnýml moduly a tak
vytvořit nejvtaodnějií variantu pro daný
účel zkousaní. Tak nabízí svým zákazníkům
příatroj, který muže optimálně vyhovět
různým požadavkům a svou variabilitou uspo-
kojit široký okruh nároku, věetne využití
počítačového modulu.

Vytvorená zkufiební progranp lze uklá-
dat do 7 pamětí a tyto ja možná kdykoliv
při opakování úlohy vyvolat a použít. Vy-
tvoření nováho skus. programu Je velmi Jed-
noduohá a probíhá formou dialogu mezi zku-
iebním teohnlkem a příatroj am. Vývojový
diagram pro tvorbu nováho programu uvedu
v závěru přednášky.

Eohograph 1030 je umístěn v pevné kovová
přístrojové akříni, která se vyrábí ve
třeoh šířkách a toi

260 mm modulová komblnaoe 42

366 mm - 63

473 am " 84.

Šířka přístrojová skříně udává nejvý-
ie možnou variantu kombinace zásuvnýoh mo-
dulu.

Bapájení prístroja Je sítové nebo ba-
teriová. Baterie sa dodávají ve 4TOU veli-
kostech bol s kspaoltou 7 Aa nebo 14 Ah.

Základní ultrazvuková jednotka j a pev-

ne zabudovaná v levá íásti přístroje při

pohledu na přední panel. Obaahuje ovládací

prvky ináHá s bělnýoh defaktoskopt. Vpravo

od táto ultrazvukové jednotky ja místo
pro osazování daliíoh modulu. V připadá,
£a moduly nejsou osazeny, ja mezera pře-
kryta kryoím pleahem, Každý s modulu má
na zadní strano mnonakollkovou zásuvku,
která zapadá do přístrojová zásuvná liity,
která Je osazena pres oelý využitelný pří-
stroj .

Jednotlivá moduly jsou libovolné za-
měnitelná, jen modul počítače a modul tis-
kárny Je nutná v daná sestavě umisťovat
do určitá Sáatl. Každá sestava taká muže
obsahovat jen jeden programovatelný modul,
to znamená, bučí počítač nebo modul označe-
ný LZM.

Popis moduloyýoh Jednotek

1. Jednotka počítače RB

Tato jednotka slouží pro nastavení de-
fekt oakopu a tvorbu programu, zlep iuJ e
vyhodnocení ultrazvukového nálezu. Po-
mocí ní se taká ovládá tiskárna.
Obsahuje dvouřádkový displej 2x16 míst
a foliovou tastaturu s 20 tlačítky pro
vstupní údaje a funkční tlačítka.
V počítači je 8 Bit CPU 6809 mikropro-
cesor.
Kapacita paměti je 64 k Byte.

2. Úzkopásmový vysilač CSU

Slouží pro nastavení přesná vysílaoí

frekvence, k omezení šířky vysílacího

pulzu a tvarování obalová křivky vysí-

laoího pulzu.

Frekvenční rozsah 0,1 - 10 MHz

Šířka pulzu 0,08 - 80 /U*

3. tfzkopásmový vysilač CSS

Slouží k optlmallsaol nastavení vysíla-
oí frekvence, šířky pulzu.
Frekvence je volitelná z řady 0,5/1/1,5/
/2/2,25/4/5/6 MHz

Relativní šířka pásma volitelná z řady
10/20/30/50%

4. Tiskárna DRU

Slouží k zápisu nastavaoýoh hodnot při

zkoušení a zápisu výsledku při zkoušení.

Pracuje ve spojení s počítačem RB nebo

časovým monitorem LZJí.

Záznam je proveden tlakem na normální

papírový pás 24 alfanumerlokýoh znaku

na řádek. Tiskárnu je možná používat ne-

jen pro tisk dustovaoíoh parametra a vý-

sledku, ala 1 záznam zobrazení indikací

obrazovky v A zobrazení.

5. Monitor HON

Tato zásuvná jednotka slouží k vymezení
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čáati Sašova* základny. T připadá, ia
do vymezené Siati přijde signál překra-
čuj ío í nastavenou hodnota je tato aku-
te&nost signellsována.
Může praoorat jako pozitivní nebo ne-
gativní monitor. Délka olony ja naata-
vitalná od 1,5 do 300 mu T ooali
(0,5 - 100 ua).

RegiatraSní hranioe naataTitalná v roz-
sahu 10-90 % rýsky obrazovky.

Uodul hloubkového Tyrornání
Slouží k vyrovnání výšek indikaoí stej-
nýoh reflektorů leříoíoh T r&znýoh
hloubkách.

PoSat nezávislýoh polí 10
Celkový rozsah 60-600 mm v ooali

(20-200 ua)
Startování vysílacím impulaem nebo

1 eohem
Nastavování pomocí obalové křivky na
obrazovoe defektoakopu.

Průběžně časový monitor LZtí
Tato jednotka slouží k digitálnímu zná-
zornění vzdálenosti dvou signálů. Je
možné využít ji např. k tlouSťkoměrným
měřením, stanovení vsdálanoati vady,
ala také pro maření ryohloati ultrasvu-
ku na vsorku známé tloušťky.
Vyhodnooaní j a možné provádět mířením
vzdálenosti vyaílaoího a prvého maz.
eoha v monitorové oloně. Lze použít od

2 do 600 mm v ooeli.
Nebo měření mezi maximy eoh ve dvou mo-
nitor ovýoh olonáoh a rozsahem 1-1000 mm
v ooeli.

Ctení je 0,1 mm nebo 0,033 ua.
Výaledek je znázorněn na dvouřádkovém
LCD displeji případně vytištěn na tia-
kárně.

Nastavení modulu ae provádí foliovou

taataturou.

Uodul Saaového monitoru má vlastní 6 bi-

tový mikroprooeaor poBooí nějž lze při-

pravit formou dialogu vhodný měríeí pro-

gram.

Závgr.

Bohograph 1030 předatavuje moderní
ultrazvukový dafaktoakop, který má laaoinlt
•hodně volanou aaatavou zkuiabníoh modulů
oo nejlepší přizpůsobení příatroja ka aku-
šebni úloze. Vyohází za základního oevědfie-
ného ultrazvukového defaktoakopu, který ja
důvěrně znám všem dafektoakopiokým taohnl-
M m a vyuSitím možností výpoíatní taohalky
dosáhnout přesnějšího vyhodnocení ae aouSaa-
ně provedeným písemným záznamem o zkouioe.

Filozofie využití tohoto přístroje vyohá-
zí z toho, ie seřídit a obsluhovat příatroj
musí umět běžně vyškolený pracovník bez
apaoiálníoh znalostí výpočetní teohniky.
Že příatroj má sloužit nejen k laborator-
ním měřením, ale predavším k provozní kon-
trola během výrobního oyklu. Přístroj musí
být přenosný a přesto výsledky zkoušení
musí být obdobné jako u apeoiálníoh přístro-
jů jednoúSelovýoh zařízení.

Velká variabilita a stavebnioový cha-
rakter přístroje a jednoduchou obsluhou
dává tomuto zařízení dobré předpoklady pro
jeho využití při všeoh drusíoh nedeatruk-
tivníoh kontrol materiálu ultrazvukem.
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J. SKOTHICA
ČSSH

MOŽNOSTI OHLIŽEHÍ HEŽJCDOUCÍOH ECH PJtl

ZKOUŠENÍ SVARŮ

mtrazvukoTé skouSení jednostrano*
zaváraných avarovýoh spojft aení u nás pŕí-
lli roiSíraná. Zkuienoetl iíakané na S*t-
nýoh praooriStíoh aio« dokaíují, Se při UZ
zkoučení jsou snadno odhalovány zsjnéna
velmi aabempeSné vady ararorýoli apojft. Ha
druhá stráni jsou vSak Sasto aj1storány
výrasne nepřípustné lndlkaoe, ktare nanadf
původ v nepřípustnýoh vadáoh svarovýob spo-
jů. 3ouSaan< nor^y a predpisy riák neurou-
Jí možnosti rozllSaní lndlkaoí sp&sobanýoh
vadami avarovýoh spojů od nežádoucích eoh.
Zkuienoati aískanď T KKMS ukasují, Se roa-
llSeoí vadovýoh eoh od naiádouoíoh I M pro-
Test ve vát í lne připadli na lákladš lokall-
iaoe>

Pri uräování náhradní polohy rady se
predpokladá, že rada leží na aBovéa papra-
ku. 7e skuteSnostl, se ala Sasto iíiiá ma-
ximálni aoho r poloze sondy, kdy oaawý pa-
praek nezasahuje reflektor. To niže způso-
bit poněrně relW odohylky skutefiná polohy
reflektoru od náhradní polohy rady. SkuteS-
ná poloha reflektoru pak odpovídá dráse ul-
trazvuku, ale při j into úhlu osoráho paprs-
ku, který nasrsM "zdánllrý" úhel losu son-
dy. Tento úhel se dá ejistit, jenos ze zná-
má polohy sondy a znává polohy reflektoru.

Odohylku "zdánlivého" tihlu lonu od j«e-
novltáho ovllrňují tri faktory: rozdíl me-
zi jaanovitýn a skut*8nyk úhlesi osoráho pa-
prsku (dá se potlačit uvažováním naměřené-
ho úhlu lom při rypoSteoh), aěny r akus*
tioká ražbě (projeruj* *• zej«éna na zakři-
renýoh porrsíoh získáním mariBáliťfho eeha
r BÍstě náhodné dooíl*ná rýrasn* lepií a-
kustioká razby) a trar a sklon reflektora i
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při skoulení avarovýah spojů ae může-

ita avtkat aa třemi typy reflektoru podlá

jajioh tTaru: konvexní, rovinní a konkávni.

V konvaxníoh reflektora (bubliny, p£-

ry, vměatky) aa za optimálníoh podmínak

zíaká in"r1""t'F'"'<' eoho při poloze reflektoru

na oaovém paprsku, protože vlivem rozptylu

•a j í tyto reflektory širokou vyzařovací

charakteristiku.

U obeoná oriantovanýoh rovianýoh re-

flektora aa musí brát do úvahy, že po do-

padu UZ vln na reflektor ae tea stává zdro-

jem UZ vlněni* Se zvětšujícími ae rosměry

reflektoru ae zužuje vysařovaoí oharakte-

ristika. To má za následek, že pro menši

reflektory ae bude "zdánlivý" úhel bl£žlt

jmenovitému a pro velké vady ae "zdánlivý"

úhel bude blížit úhlu, který avírá oaa re-

flektoru s kolmioí ke zkušebnímu povrchu.

Uvedený Jev taká způsobuje, ze náhradní ve-

likost větííoh vad může být menší než ná-

hradní velikost podstatne menáioh vad.

Speolálním případem rovlnnýoh reflek-
tora jsou ty, která dávají vznik rohovému
efektu. Pro lokallsaoi rohovýoh reflektora
pak platí, že dráha zvuku odpovídá dráze
k rohu reflektoru a při zkoušení sondou
45° taká náhradní poloha vady odpovídá ro-
hu reflektoru. Pri zkoušení sondou 60° ae
projevuje vliv transformace příčná vlny na
podílnou a dochází k odohyloe "zdánlivého"
úhlu od jmenovitého. Pritom tato odchylka
se zmenšuje ae zvětšujíeí ae tloušťkou
vzorku a ae zmenšující aa hloubkou reflek-
toru. Při použití sondy 70° rozdíly v lo-
kalizaoi způsobená tranaformaoí vln jaou
v raezíoh praanoati měření. Transformaae
příčná vlny taká způsobuje, že náhradní ve-
likost rohovýoh reflektorů Je výrazně vět-
ší při měření aondou 45° nei při měření
sondami 60° a 70°.

K rohovému afektu doohází také, když
rovina vady není kolmá ke zkušebnímu povr-
chu* Pri mansion odchylkách od kolnioe při-
spívá ke vzniku rohového efektu rosbíhavoat
svazku. Se zvětšující aa odohylkou od kol-
nioe kleaá náhradní velikost až při většíon
odohylkáoh viniká eoho přímým odrazem od
hrany mesl reflektorem a povrohem.

Konkávni reflektory představují koře-
nové nabo krycí části neopracovaného avaru.
Zjednodušena by aa dalo ohování těohto re-
flektor* nahradit chováním rovlnnýoh refle-
torů. Situaoe zde ja ala komplikována tím.

2a vlivem vydutého tvaru aa zde mohou pro-
jevovat silně fokusační Jevy, které kromě
•horšení lokallzaoe přinášejí 1 nečekaná
výsledky při zjišťování náhradní velikosti
těohto reflektorů.

Ke vzniku nežádoucích eoh doohází buď
přímým odrazem od povrchu svaru, nebo po od-
razu tranaformaoí vln na kořenová části ava-
ru [1].

Podrobnějším rozborem lokalizaoa vado-
výoh a nežádouoíoh eoh [2] lze dojít k těm-
to závěrům:

- náhradní poloha většiny nežádoucích

ech leží ve sneru prozvučování až za

osou avaru

- poloha v maximu naprosté většiny

nežádouoíoh eoh je na obrazovce ve

vzdálenosti větši nebo rovná než

je půlkroková vzdálenost

- případné odchylky "zdánlivého"
úhlu lomu od jmenovitého se projeví
nejméně pri použití sondy a úhlem
lomu 70° a při určování náhradní
polohy jako průmět na povrch zkou-
šeného predmetu.

Uvedené závěry nabízejí pro elimlna-

ai neiádouoíoh eoh následujíoí postup:

1. použít metodiku zkoušení uaožnujíoi co

nejpřesnější prometovou lokallzaoi

zjlštěnýoh indikací

2. neuvažovat jako vadová eoha Indikace,

' které při svém maximu leží na obrazovce

dále než v pftlkrokovó vzdálenosti a je-

jichž projekční náhradní poloha ne po-

vrohu leží ve směru prozvučování za

oaou svaru.

Tím by měla být eliminována většina
rušivých indikací. Je aloe pravda, že se
tím mohou vyloučit 1 některá indlkaoe způ-
sobené skutečnými vadami, ale zkoušením
ze dvou stran aa tato nosnost podstatně
sníží. Svarové apoje prístupné pro zkouše-
ní poutě e jedné strany pak budou považo-
vány za přezkouSené pouae z 50 %.

Vystupuje tu ale problém s určením
osy avaru. Určit osu svaru lze bud* nepřes-
ně odhadem kontrolora nebo vyznačit měře-
ním na svaru. Toto určení je ale nepřesné,
neboť atred převýšení avaru nemusí často
souhlasit a oaou avaru v kořeni svarového
spoje. To ja satím největší problém v na-
vržené metodice, který ae dá částečně vy-
loučit zkoušením % obou stran svarového
epoje.
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Pro rozlišení valových a nežádoucích
eoh v koránové oblasti v prípade, ledy kon-
trolor vzhledem k přesnop .1 měření a urSe-
ní osy svaru je na pochybách, Je nejvýhod-
nější využití transformovaných vln, které
vznikají při zkoušení úhlovými sondami po-
délnýoh vln.

Pro poohopení, jaká eoha vznikají na

rohovýoh raflektoreoh, bude nyní podrobně

popsán pftvod eoh, která se objevují na

obrazovce pri pohybu sondou na meroe, tak,

aby UZ vlny dopadaly na čelní stanu měrkyj

tzn. když pohybujeme Bond^u směrem od hra-

ny merky. Podrobněji bude popsána situace

pri použití Bondy s úhlem lomu podélná

složky 45°.

Nejdříve ae na obrazovoo objeví eoho,

které odpovídá odrazu příčné složky od

spodní hrany měrky. Toto echo, které ozna-

číme T-T, dosáhne svého maxima ve vzdále-

nosti 0,43 t bodu výstupu od Sela (t -

- tloušťka měrky) vaorku a nachází Be při-

tom na obrasovoe ve vzdálenosti 1,97 t

(naoejohujeme-li časovou základnu pro rych-

lost šíření podélných vln).

Zvětšujerae-li dále vzdálenost sondy
od Sela měrky, toto echo bude klesat a sou-
časně budou na obrazovce narůstat v menší
vadálenostl další dva eoha. Pri vzdálenos-
ti bodu výstupu od Sela měrky 0,71 t do-
sáhne na obrazovce ve vzdálenosti 1,69 t
svého miTimn echo, které označíme LL-T.
Sonda vysílá podélnou složku pod úhlem
45°, která ae na Selní ploše zrcadlořě od-
ráží (dooliází zde také k transformaci;, a do-
padá na protilehlý povrch, kde kromě odra-
zu dooházl k transformaci na vlnu příčnou,
která dopadá pod úhlem 23,2° na sondu.
Protože sonda vysílá pod tímto úhlem sou-
časně příčnou složku, doohází ke vzniku
eoha i obráceným postupem.

Teprve pri dalším posuvu sondou do-

sáhne svého maxima eoho L-L, odpovídající

odrazu podélné složky od spodní hrany měr-

ky. Vzdálenost bodu výstupu je pritom t

a poloha eoha na obrazovce 1,42 t. Mezitím

ve vzdálenosti 3,94 t dosáhlo svého iwvxina

echo (TT-TT), vzniklé odrazem přl5ní slož-

ky od horní hrany měrky*

Ke vzniku uvedenýah druhů, eon doohází

také při zmenšování hloubky rohového re-

flektoru, tsn. budeme-11 např, sjieťovat

odrazy na dráSkáoh do různé hloubky. Ke

vzniku výrazného eoha LL-$ doohází i při

hloubce drážky 1 mm. Pro poohopení jeho

vzniku již aevyrtaííae a vysvětlením vyplý-

vajíoím se Snellova zákona, ale musíme do

úvahy aatonout šířku vyzařovaného svazku

zejména po odrazu na malém reflektoru. U

malé drážky eoho LL-T si lze představit

tak, že na reflektor dopadá pod uríitým

úhlem podélná vlna a pod stejným úhlem se

odráží vlna příčná. i>»Ti»<ii»f výška tohoto

aoha se získá v menší průmětové vsdálenos-

tl než v případě odratú od Selní ploohy.

Platí pri tom, že výška eoha LL-T ja ailně

závislá na hloubce drážky, na rozdíl od

výšky echa L-L, která je na hloubce málo

závislá.

Této sta-toônosti se dá využít pro určování

hloubky vad. Negativní roli zde hrajs to,

že poměr výšek LL-T a L-L je závislý nejen

na hloubce vady, ale také na velikosti či-

nitele útlumu, jehož zmeny se projeví zej-

ména při šíření príčnýoh vln, ten. ovllv-

ňujíoí echo LL-T.

Úhlovou sondu podélnýoh vln a úhlem
lomu 45° lze použít pro rozlišení, zda in-
dikace zjištěné úhlovými příčnými sondami
jsou způsobené tvarem kořene nebo nepří-
pustnými vadami následovným způsobem.
V případě, že indikace je způsobená přímým
odrazem od prevýšení korene, pak ve stej-
ném místě :.i úhlovou sondou podélnýoh vln
mfiže zjistit pouze výrazné eoho L-L, při-
čemž eoho LL-T bude výrazně menší nebo BB
neobjeví vůbeo. V připadá, že indikace je
způsobena rohovým efektem na nepřípustné
vadě (neprŮTar, trhlina)> pak se na obra-
zovo e objeví výrazné eoho LL-T a menší
eoho L-L. Pro získání predstavy o dosaži-
telných velikostech eoh je vhodné zhotovit
si pomocnou měrku s drážkou do hloubky
1 na a s další umělou vadou typu bočního
vývrtu o průměru 2 mm, která je zhotovena
ze stejného materiálu. Srovnáním velikos-
tí eoh sjištěnýoh ve zkoušeném svaru s ve-
likostí eoh v pomocné měrce pak lze roz-
hodnout o původu iniikaoe ve avarovéa spo-
ji.

nejvýhodnější možnost ro«liš«ií ruši-
výoh a vadovýoh eoh poskytuje použití
úhlovýob sond podéloýah vln pod úhlem 70°.
Tyto Bondy vysílají také po»5rn« silnou
složku podpovrahovýeh vln, které ae šíří
v blískosti povrohu rychlostí podélnýoh
vln. Podpovrohové vlny mají tu vlastnost,
že v každém místě svého šíření doohází



55

k Sáate&né* transformaci na vlna přísnou.
Z toho důvodu dooháaí k rychlému poklesu
Její Intensity. O přítomnosti táto vlny
a* můžeme přeavědSit, poaunane-11 touto
aondou od kraja mrky. Ha obrazovce aa
před impulsem, který odporídá roihraní
plejdaklo-ekoušený materiál (bod výstupu
na obrazovce) objaví eoho T poloze, kdy
bod výstupu leží ještě mimo měrku. Pri
dalším posunovaní odpovídá jeho poloha
vzdálenosti bodu výatupu od hrany měrky
a Jeho velikoat ryohle klesá.

Ke vzniku podpovrohové vlny dooházf
taká po dopadu příčné složky na protilah-
lý povroh pod lihlem blížíoímu ae velikos-
tl 1. krltlekénu úhlu. Háraní-li tato vl-
na na rozhraní, dojde k tranaformaoi na
vlnu příSnou pod 1. kritiokým úhlem, kte-
rá ae po dopadu opět transformuje na vlnu
podpovrohovou, kterou potOB přijímá sonda.
Takto vznikle eoho označíme T-S.

Pohybuj ems-li aondou 70° po měroe
tak, aby ae tiskaly odrazy od Solní ploohy,
pak ae opět objeví nejdříve eoho T-T, Je-
hož maximum Je při vzdálenosti 0,61 t bodu
výatupu od hrany vzorku ve vzdálenosti
2,12 t na obrasovoe. Pri dalším pohybu to-
to eoho poklesne Jen částečně a pak se
opět zvětšuje, až přeroste v eoho T-S, kte-
ré dosáhne svého Mfl-r<™ ve vzdálenosti bo-
du výstupu 0,9 - 1,0 t ve vzdálenosti na
obrasovoe okolo 2,5 t. Pri vzdálenosti bo-
du výstupu 1,68 t sa získá maximální eoho
LL-T, které leží na obrazovoe ve vzdálenos-
ti 2,52 t. llaxiaální eoho L-L se dosáhne
při vzdálenosti bodu výstupu 2,75 t, při-
čemž na obrazovoe leží ve vzdálenosti 2,92
t. Z uvedeného vyplývá, Se při úhlu lomu
podélné vlny 70° ae obrátí pořadí poloh
teohto eah na obrazovoe oproti úhlu lomu
45°. (Při použití sondy 60° leží uvedená
eoha při své* maximu přibližné ve stejné
vzdálenosti).

Budcme-li opět postupná zmenšovat ro-
hový reflektor, (hloubku drážky), pak ve-
likeat i poloha eoha T-S Je ••m<^ff|«4 zá-
vislá na hlouboe reflektoru. Pri hlouboe
drážky 1 mm pak už eoha T-T a L-L Jsou těž-
ko odliSitolná od Sumu. Velikoat eoha LL-T
Je pak silně sávlalá na hlouboe drážky a
poloha aondy v maxinu •• bud* blížit polova
maxima, eaha T-S, přitom výrazně větĚí eoho
T-S leží na obrazovoe až aa eoham LL-T.

Ovedenéhe Jevu lse použít pro odlišení
rušlvýoh eoh od vadovýoh. Zda už přítomnost
eoha T-S dokazuje, že podpovrohová vlna na

vnitřním povrohn při avém přímočarém pohybu
narazila na neoeliatvoat. Pro zlákání pred-
stavy o dosažitelnýoh vellkoataoh popsaných
eoh Je třeba ai opět zhotovit dříve popsa-
nou pomoonou měrku.

Největší nevýhodou při použití úhlovýoh
aond podélných vln Je, že využitelná eoha
ae získají v malé vzdálenosti sondy od osy
avarového spoje. Z toho dftvodu Ja nutné pro-
vést obroušení prevýšení svaru do roviny ae
zkušebním povrchem, zejména při použití me-
tody s úhlem lomu podélnýah vln 45°.

Závěr

Zavedením navrženého postupu roz l i šen í
vadovýoh eoh od nežádouoíoh podle prumětové
náhradní polohy do nořen a předplatí pro sva-
rové spoje s neopraoovaným povrohem by ae pod-
atatre zvýši la důvěra v ultrazvukové zkouše-
ní, pxstože by se podstatně s n í ž i l výskyt
připadá, kdy v místeoh nepřípustnýoh lndlka-
oí nebyly při opraváoh zjištěny nepřípustné
vady. Úhlové sondy podélných v ln umožňují
urfiit příSinu indikací z kořenové ob las t i .
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Z. ZAVADIL
'Í33R

PILMOVÁ PRŮMYSLOVÉ TCMOGRAJTS

1. Úvod

Tomograflcká metoda nedestruktivního

zkoušení materiálu nabízí průmyslové praxi

prÍBllb zisku kvalitativně nová informace

o prozařovaném výrobku. Pomocí tomograflo-

ké rekonstrukce lze získat hustotní řez vý-

robku v žádané rovine, reap, fuakoi ae zná-

mou korelaoí k speoiŕioké hustote rezu vý-

robku. Tato lnforraaoe je při klasickém způ-

aobu provádění a vyhodnocování radiogra-

floké kontroly nedostupná.

2. Zpětná projekce

Nejjednodušším způsobem tomografické

rekonstrukce ja "zpětná projekoe". Tento

způsob rekonstrukce je proveditelný 1 bez

potreby využití počítače a rafinovaná ma-

tematiky.

Způsob provedení zpětné projekoe je

názorie ilustrován na obr. 1. Pro ilustra-

ci je použit pravoúhlý objekt, z kterého

jsou pořízeny pouze dvě projekoe (profily).

Rekonstrukce ja prováděna zpětnou projek-

oí profilů na zobrazovaoí rovinu ve směru

odpovídajícímu úhlu sběru profilu. Je pa-

trné, že hodnota hustotní funkce v každém

bodu obrazu je vlastne suma všech projekcí

paprsků procházejících daným bodem. Z to-

hoto důvodu bývá někdy zpětná projekoe ci-

tována jako sumační metoda.

3. Pllmová pram.v8lová tomografie

Filmová průmyslová tomografie (PIT)

je aplikaol zpětné projekoe. Úzoe kolirao-

vaný svazek ionizujíoího záření proohází

objektem v rovine žádaného řezu, kde je

prostorové modulován, a po průohodu je za-

znamenáván na rentgenografioký film. Film

je umístěn v rovině žádaného řezu, resp.

v rovině, která svírá s rovinou řeau velmi

ostrý úhel - přibližní 2 až 5°. Během tvor-

by tomografiokého řezu se film a objekt

otáčejí se stajnou úhlovou rychlostí okolo

svýoh os, které jsou rovnoběžné a leží

v jedné rovině s osou &.» iut která je na

ně kolmá. Tímto způsoben je zaručeno, že

bod x,j na řezu objektu odpovídá stejnému

bodu na ploše filmu, což znamená, Se papr-

s k procházejío£ boden i,y pri každém po-

;cÍ9iií proohásí o tajný* bodem X,X && plo-

5.- filSBU.

V každém momentu tvorby tomcgrafloké-

ho resu je tady na film nanesen páskový

profil. Tyto páskové profily jsou za před-

pokladu přibližně llaíární odezvy filsu

během otáSení sumovány. Pllm spojuje funk-

ci jak detektoru, tak výkonného počítača.

Nevýhodou filmové průmyslové tomogra-

fie je to, že výsledná hustotní funkoe

(zčernání filmu) nemá přímou koralael k«

skutečné hustotní funkoi. Zdálo by se tedy,

že tato metoda není schopna podat objektiv-

ní výsledky.

T tomto okamžiku Je nutné si položit

otázku, oo se vlastně od použití filaové

průmyslové tomografie očekává. Situace při

použití PIT v průmyslové praxi je odlišná

než při aplikaci v medloině. Ten je základ-

ním požadavkem exoelentní rozlišení u(x,y)

zkoušeného objektu (tělo paoienta). V pří-

padě PII je základním požadavkem exoelent-

ní prostorové rozlišení - lokalizaoe vady

v prostoru. Ze zkušenosti lze jednoduše

usoudit o jaký typ vady se jedná (bublina,

vměstek, apod.), přičemž vada má uíx.y)

velmi odlišné od zdravého materiálu (např.

ooel x vzduch).

Z této úvahy je patrné, že PIT tento

požadavek splňuje a pokud není požadována

kvantitativní analýza (např. stupen oboha-

cení palivových článků) lze tuto metodu po-

užít bez nebezpečí mylaé interpretácie.

Hlavní výhodou FIT je Její nenáročnost

na přístrojové vybavení defektoskopiokého

praoovištěo Zdroj ionizujíoího záření je

standartním vybavením všeoh radiografiokýoh

pracovišť, atejně tak filmový materiál. Je-

diným investičním vkladem je tedy filmový

průmyslový tomograf (viz obr. 2), který je

možno realizovat za minimální náklady.

Nevýhodou tohoto rekonstrukčního způ-

sobu jsou dosti dlouhé expoziční časy. Pro-

dloužení vyplývá již z umístění filmu při

zkoušení, kdy vzhledán k jeho sklonu k ose

svazku dopadá aa film o ca 30 x méně záření

než na kolao umístěný film. Zkráaení expo-

zice lze realizovat použitím ryohlýoh fluo-

resoenčníoh (CaWO^) nebo fluorometaliokýoh

folií, OTŠen za předpokladu vhodného gao-

metriokého uspořádáni experimentu.

Filmovou průmyslovou tomografií Isse

tedy ve vybranýoh případech úspěanč využít

pro zjištění polohy vady (neiionogettlty)

v řasu výrobku. Ha obr. 3 in to*ogr<:J"ioký

řez kompozitního vrtulového
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5. Možnoatl použití počítačová tomografie

Ha rozdíl od FIT je raalisaoe počíta-
íová tomografie mnohem finančne a metodic-
ky náročnější. Pro své provádění, kromě
zdroje ionlzujíoího záření, tento způsob
tomografloká rekonstrukce vyžaduje toto
vybavení:

1. otočný manipulátor, programové řízený
(přesnost nastavení úhlu pootočení mi-
nimálně 15*)

2. polohově oltllvý detektor

3. systém digitalizace detekovaného signá-
lu (většinou videosignál)

4. rídíoí poSítač

5. softwarové vybavení pro počítačovou
tomografii.

SVtJll používá jako detektor RTG TV ře-
tězeo (výrobce VPZ VTÍ Bechovioe), který
s blokem CA 2 (digitalizovaný jasový pro-
fil) zahrnuje v sobě funlcoe polohově cit-
livého detektoru a systému digitalizace
videosignálu. Řídícím počítačem je mikro-
počítač JLSI 11/23. Na tomto systému jsou
ověřovány základní filtrační operace (kon-
voluční filtrace), které by mely být sou-
částí softwarového vybavení pro počítačo-
vou tomografii.

6. Závěr

Vzhledem k rostouoím požadavkům vý-
roby na kvalitativní úroven radiografioké
kontroly, lze v dohledné době očekávat
rychlý rozvoj tomografiokó metody nedestruk-
tivního zkoušení materiálu v ČSSR. I když
filmová průmyslová tomografie nepodává ve
svém výsledku presný obraz o rozložení
u(x,y) objektu, pro mnoho aplikací přiná-
ší novou informaci o zkoušeném objektu,
která nebyla klasickými spôsoby provádění
prozarovaoí metody dostupná.

B

o b r > -y B - zpětná projekoe profilů)

Obr. 2
Filmový průmyslový tomograf s vrť-Iovýir. j.istfc;n

•3

i

A

Obr. 1. Sahéaa zpětné projekoe

( A - tvorba profilu A
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J . SPtfSDA
ÍJ3R

SOUČASJJ MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY
TECHHICKČHO VYBAVBlrf RAPIOSKOPICgfcH
PRACOVIŠŤ"

1. Úvod

Řada defektoskopie Svých pracovišť již

využívá výhod radioakopie. Pri obnove nebo

doplňování stávajícího vybavení nebo při

pořizování nového zařízení Je účelná vychá-

zet ze současného stavu teohniky. Tento

příspěvek nastiňuje a zobecňuje některé

poznatky zÍBkané při vývoji, výrobě, lnsta-

laoi a servisu ča. radioskopiokého systé-

mu. Popis tohoto systému není předmětem

Slánku a lze jej získat v podobě informač-

ního materiálu [1] dostupného účastníkům

3. letní Školy defektoskopie v místě koná-

ní akce nebo na vyžádání.

2. Polohovací zařízení

Zařízení pro manipulaci s prozařova-

ným objektem bývá často podoenovanou částí

systému. Presto práve toto zařízení urču-

je, jakou měrou ae podarí těžit z výhod ra-

dioskopiec Čím užší a homogennějěí je sor-

timent kontrolovaných výrobků, tím snáze

se navrhuje a realizuje dobré polohovací

zařízení. Ideální se jeví jednoúčelová lin-

ka dovolujíoí v případě potreby 100&-ní

kontrolu. Bude-li kontrola prozařováním

probíhat v dávkách, je žádouoí, aby tyto

dávk} byly velké. "VPZ zatím muže nabídnout

pouze dvojici stojanů k uchyoení rentgenky

a snímací části zařízení, které vyrábí po-

dle dokumentace z ČKD Kutná Hora a zabez-

pečuje svislý pohyb při skanování větších

výrobků. Zájemce může získat cenné poučení

z již instalovaných zařízení (např. Skoda

České Budějovice, Chepos-KSB Brno, ČKD Kut-

ná Hora, Skoda Plzeň).

3. Zdroje zařízení

Pro zkoušení ocelových výrobků

s tlouSťkou do asi 60 mm pomocí radiosko-

pie v reálném čase (tedy za pohybu) jsou

vhodné průmyslové rentgeny praoujfof s a-

nodovým napětím až 420 kV a s proudy do

10 ~ 20 mA. Geometriokou neoBtrost při zo-

brazeni je vhodné omezit použitín nejmen-

šího dostupného ohniska. Znamená to pečli-

vou volbu rsntgenky B ohledem na předpoklá-

daný sortiment kontrolovanýoh výrobků.

Rentgeny praoujfoí B vyhlazeným napájením

rentgenky je treba pri voľbe upřednostniti

poskytují totiž lepší jakost obrazu. Samo-

zrejmostí je požadavek možnosti trvalého

provozu rentgenu. U přístrojů a měničovým

(střídačovým) zdrojem anodového napětí je.

nutné dbát na pečlivou instalaci, aby se

zamezilo šírení prípadného rušivého signá-

lu do dalšíoh elektronických obvodů.

4. Radloakopický systém

Ačkoliv se objevily některé nové mož-

nosti provedení zobrazovací části radlo-

skopického systému (využití vláknové opti-

ky, mikrokanálkových zesilovačů jasu, po-

lohové oitlivýoh detektorů v podobě mnoho-

drátkovýoh komor), rada svetovýoh výrobců

používá uspořádání s elektrovakuovým pře-

vaděčem obrazu a zesilovačem jasu, na nějž

Je optioky navázána kvalitní průmyslové te-

levizní kamera, někteří výrobci nabízejí

u zesilovače jasu dvou i více stupňové

zvětšení obrazu spojené ovgem se zmenšením

zobrazovaného pole. K lepšímu přizpůsobení

televizní teohniky k převaděči obrazu uží-

vají výroboi u televizní kamery bud výmen-

né objektivy nebo transfokátor. Posledne

jmenované doplňky se uplatní zvláště při

vysokýoh nárocích na prostorovou rozlieovB-

oí schopnost. Zřídka je věak využijeme na-

př. při kontrole běžných odlitků. Z VPZ

bude v příštím roce dostupný radioskopioký

systém a transfokátorem.

Součástí systému Jsou televizní moni-

tory určené k vizuálnímu hodnocení obrazu.

Pro hodnocení vad jsou vhodné především

kvalitní černobílé monitory, které zaruču-

jí vysokou rozllsovaoí schopnost. Prostoro-

vé možnosti většiny ovladoven dovolují ro-

zumné využití monitory s úhlopříčkou obra-

zu nejvýše 31 om. Barevný monitor je na

místě, je-li pro danou úlohu skutečně tře-

ba barevná grafika.

Bývá zvykem v období přeohodu z radio-

grafle na radioskopii používat negativní

zobrazení. Většina systémů umožňuje provo-

zovateli volbu zobrazení positiv/negativ.

Osvědčilo se nám takové provedení systému,

které dovoluje operátorovi za provozu sy-

stému zaostřovat zeBilovaS jaau a ovládat

zaostřování a clonu televizní kamery.

5. Defaktometrle

Ačkoliv prvotní úlohou radloskopie

Je zviditelnění vaitřnícii vad výrobků, do-

voluje též H využitím doplnkových technic-

kých, případně programovyoh prostředků BÍS-

kat kvantitativní popis vad. Pluzno podot-

knout, ie zahraniční syetény reegují na to-
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to potřebu až v poslední dobá a to u za-
řízení ve vyšší cenové kategorii. Hadlo-
skopický systém z VPZ nabízí měření kolmých
rozměru plošného prftmětu vady, stanoveni
polohy vady, měření rozměru prostorové va-
dy ve Bnvěru prozařování, určení aouhrnné
plochy plošného prftmětu vad eharakterizo-
vanýoh definovaným úbytkea tloušťky mate-
tiálu ve směru prozařování (vis [i] ). Při
hodnooení účelnosti nasazení doplňkových
prostředku pro defektometrii je důležité,
zda praaují v reálném čaae.

6. Zpraoování obrazu

Syatémy prozařující tloušťky ooell
nad asi 20 mm je vhodné vybavit Síalioo-
vou obrazovou pamětí, která dovoluje pro-
vést integraci statiokého obrazu a tím
zlepšit poměr signál/šum.
Výsledný obraz se pak blíží rádiogramu. Lze
jej však dále upravovat např. bodovými ope-
racemi, které mění kontrast obrazu bez o-
hledu na polohu obrazového prvku, nebo lo-
kálními operacemi, které dovolují zvýraz-
nit určité útvary (nehomogenlty) v obraze.
Je možná paeudoplastioká repreaantaoe obra-
zu. K diaposioi jsou teehnioké prostředky
čs. [i] i zahraniční výroby.

7. Arohivaoa obrazu

Ve sváté se vedle číslicového magnetic-
kého záznamu dat na pružné či pevné disky
začíná prosazovat záznam laserem na optla-
ké disky. U nás se nabízí buá videozáznam
pomocí magnetoakopu nebo fotografování o-
brazovky televizního monitoru nejlépe na
kinofilm. V každém případě zde oceníme
vhodný "popisovač" obrazu, který lze opět
najít v čs. radloskopiokém systému.

8. Automatizace vyhodnoco*1^ obrazu

Ve světě 1 u nás Již byla vyvinuta a
nasazena zařízení, která provádějí automa-
tickou klaalflkaol obrazu. Zájemoe o tako-
vý systém bude muset volit mezi rychlostí,
universálností a cenou zařízení. Automatio-
ký vyhodnooovaoí systém pro klasifikaci ja-
kosti vybranýoh výrobku nabízí VPZ. Zkuše-
nosti z autonatioké klasifikaoe odlitku
skouSenýoh čs. zařízením má Skoda České Bu-
dě jovioe.

9. Trendy vývoje

V oblasti detektora lze očekávat vy-
ušití nových principu, které dovolí překro-
čit dosavadní hranioe (např. zářením X s e-
nergií 400 keT prozářit tloušťky okolo U cm
ooall). Uplatní sa mikrokanálkové" zaailova-

če obrazu. Nastoupí televizní kamery osa-
zené pevnolátkovýai snímači a nábojovou
vazbou (CCD). Tedle nich ae mohou dočasná
prosadit televizní systémy a elektrovakuo-
vými prvky a a větším počtem řádek (kolam
1250 místo dnes uíívanýoh 625).

Do zprao ování obrazu výrazně zasáhne rych-
lá číslioová technika, která ae stana uni-
versálním prostředkem automatizaoe defekto-
skoploké kontroly prozařováním.

10. Závěr

Tento příspěvek je otevřeným souhrnem
námětů k zamyälení. Navíc je spolu B [i] i
reálnou nabídkou VPZ pro ty, kteří radio-
okopioké pracoviště budují nebo hodlají vy-
budovat. Pri nákupu zahraniční techniky je
vhodné si uvědomit, že ani renomovaný doda-
vatel si mnohdy nedělá starosti s tím, že
části dodávky nejsou slučitelné. Odběratel
pak muže mít se spuštěním systému (složené-
ho podle zásady "každý pes jiná ves") nepři-
měřené problémy*

Literatura

[i] RTG-TV řetězec: Informační materiál
VPZ Vtf Praha, 1968
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3. SUROVČÍK
ČSSR

PRÍPRAVA HELIOVÝCH SKÚŠOK TBSHOSTI
PR3 APLIKÁCIU PRI VÝROBB PRIM/CRNYCH
UZLOV REAKTOROV YVBR

Výroba uzlov Jadrových elektrární pri-
náša ao sebou celý rad špecifických proble-
matík, medzi ktoré patrí i kontrola tesnos-
ti nutná k zabezpečeniu teohnickej bezpeč-
nosti ich prevádzky. Medzi metody kvalita-
tívne na najvyššej úrovni patria héliová
metody, ktorých spracovanie v rámci rieše-
nia úloh techniokáho rozvoja, pre zavádza-
nie výroby uzlov Jadrovýoh elektrární
v Slovenských energetických strojárnach k.
k.p. Tlmsče, bolo zadané Výzkumnému ústavu
energetických zařízení k.ú.o. Brno, praco-
visko Tlmače.

Kvalitatívne vysoký stupeň kontroly
tesnosti u héliových metód spočíva v ich
fyzikálnej podstate a v samotnej požiadav-
ke odhalenia a lokalizovania netesností
nezistitelnýoh klasickými deŕektoskopioký-
ml metódami. Vychádzajúc z geometrického
rozmeru kapilár, alebo kanálikov, nutne
vyplývajú určité podmienky pre hladanie
týchto netesností. Otázka nájdenia čo naj-
menších netesností je úmerná zvyšovaniu
citlivosti skúšky, požiadavke na kvalitu
skúšobnej techniky a nárokom na podmienky
za ktorýoh skúška prebieha.

Pre konkrétnejšiu orientáciu uvádzam
prehľad rozmerov netesností v rozsahu rádov
1.1CT4

 Ť 1.10"12 Pam3s~1, čo predstavuje
oblasť využitia oitllvoati héliového hlada-
ča, a lalšiu orientačnú náväznosť na prepo-
čítané úniky oez takéto velkosti netesností
pre médiá vzduoh, voda a rôzne tlakové pod-
mienky. Prepočty sú uvedené s uvažovaním
dĺžky netesnosti 0,01 m. /Tabuľka 1/.

Héliová skúšky tesnosti ako analyzá-
tor využívajú héliový hľadač, ktorý repre-
zentuje hmotový spektrometer naladený na
skúšobný plyn - hélium. Toto, ako skúšobné
médiun, splna všetky podmienky pre dosiah-
nutí o vysokej citlivosti - má malý priemer
molekuly, nízky činitel viskozity, nepatr-
ná prítomnosť v atmosfére, je inertný* ply-
nom.

Základné princípy skúšania spočívajú
vo využití vákuovej alebo pretlakovej metó-
dy. Pri vákuových metódaoh sa skúšaný objekt
vákuové dosuší, vyčerpá na skúšobné vákuum

a prepojí s héliovým hladačom. Skúšaná
miesta sa voelku, alebo po úsekooh exponu-
jú héliom, ktorého prienik prípadnými ne-
tesnosťami do vákua je registrovaný hélio-
vým hladaíom. Elektrioký signál hladača
zodpovedá paroiálnemu tlaku hélia v komore
analyzátora. Pri známej a konštantnej ae-
raoej rýahlostl je teda priamo úmerný veľ-
kosti prietoku hélia vákuovým systémom hla-
dača* Pri pretlakovej metóde sa využíva
na zisťovanie úniku hélia s "-f- natlakova-
ného skúšobného objektu héliový hladač
v spojení s prídavným zariadením tvoreným
atmosferiokýml sondami rôznyoh typov. Kaž-
dá z týchto základnýoh metód má svoje mo-
difikácie a úskalia, ktorá treba riešiť
podlá konkrétneho skúšaného objektu.

Objektívnosť výsledku skúšky je ovplyv-
ňovaná oelým radom faktorov a z ďalej uvá-
dzaných požiadaviek vyplýva nevyhnutnosť
spolupráoe technologa BO špeoialistom, pre
skúšky tesnosti pri tvorbe technologické-
ho postupu pre výrobok, na ktorý sú klade-
né vysoké požiadavky z hladiska tesnosti.

Čistota výrobku je najdôležitejšou
podmienkou limitujúcou objektívne uskutoč-
nenie skúšky v požadovanej citlivosti, po-
dla ktorej je určený jej stupen. Kapiláry
alebo kanállky nesmú byť uzavreté nečisto-
tami. Tým je podmienená aj čistota prostre-
dia, v ktorom je samotná skúška realizova-
ná.

Stav výrobku predstavuje požiadavku
realizácie kontroly tesnosti v štádiu jeho
konečného tvaru. Výnimku z uvedeného tvoria
operáoie, ktoré nemajú vplyv na tesnosť
finálneho výrobku, ako aj v nlektorýoh
prípadooh predbežné kontroly základného
materiálu a svarov.

Zaradenie skúšky môže byť činiteľom
doslova limitu j úo im pre objektivitu skúš-
ky, lebo v prípade zaradenia predchádzajú-
cioh kontrolných operáoií používajúcich
ako pomocné médium rôzne tekutiny doohádza
k upohatlu kapilár, čo nemusí odstrániť
ani vymývanie výrobku odmasťovacml a roz-
púšťadlami.

Vyohádzajúo z uvedeaŕals požiada"1!"'-'
a viaoročnýoh skúseností bola pri príprave
zavedenia héliových skúšok tesnosti reali-
zovaná úzka spolupráom so zainteresovanými
odbornými útvarmi technológie, konštrukaia,
riadenia akosti a zásobovania.
Po počiatočnej neddvere, a anáí aj podo-
zrievaní a avellčovaní nlektorýoh skutoč-
ností súvisiaoloh s kontrolou tesnosti hé-
liovými metódami, výsledkom dobrej spolu-
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práae bolo úspešné zavedenia úplne novej,
pre výrobu primárnyoh uxlov jadrovýoh elek-
trárni nevyhnutnej kontrolnej činnosti.

Riešenia úlohy predstavovalo vývoj
metodík a ioh apraoovanie do predpisov
skúšok pre jednotlivá uzly reaktorov WSR,
návrh a výrobu Speoiálnyoh prípravkov
s Ioh funkčným modelovým overením, komplet-
nú špecifikáciu skúšobného zariadenia, ako
aj konzultačnú činnosť pre pripravujúcu sa
obsluhu skúšobne.

Velkým prínosom pre oblasť skúšok tes-
nosti bolo vydanie noriem ON 40 1500 až
OH 40 1505 "Skúšanie tesnosti" s platnos-
ťou od 1.1.1985, ktoré sa stali významným
dokladom a argumentom pre pracovníkov za-
oberajúcich sa kontrolou tesnosti či už
v prooese jej prípravy alebo realizácie.

Ďalšie zameranie z dôvodov sústavne
sa zvyšujúcich požiadaviek na kvalitu vy-
rábaaýoh uzlov jadrových elektrární pred-
stavuje v oblasti kontroly tesnosti zvyšo-
vať úroveň citlivosti skúšok, čo predpokla-
dá pristúpiť k realizácii týchto skúšok
za tepla. Tým sa zamedzí vplyv atmosferic-
kej vlhkosti, v ddsladku čoho môže dochá-
dzať k preohodnému upchatiu kapilár a tým
neobjektívnym výsledkom skúšok, čo sa pre-
javuje v oblastiach a vysokou citlivosťou
skúšania.

Vzhladom k minimálnym dostupným teoh-
ni okým podkladom v uvedenej oblasti, pre-
važne empirickým riešeniam súvisiacej teo-
rle, riešenie tejto problematiky si vyžia-
dalo celý rad experimentálnych overovaní
v záujme zisťovania objektívnyoh podkladov
pre koneiný návrh metodík. Základná oblas-
ti riešenia boli preto zameraná na určenie
teplôt ohrevu pre jednotlivá velkosti ne-
tesností a tým zodpovedajúoe úrovne oitll-
vosti skúšania. Získali sme objektívne
podklady pre zaručenie otvorenia netesnos-
tí a tým eliminácie vplyvu kapilárnej kon-
denzácie.

K základnej problematike kontroly
tesnosti héliovým hladačom, uvedeným ná-
kladným metódam, overovacím programom,
konkrétnym uplatneniam v praxi sa s pomo-
cou fotodokumentácie môžem vrátiť v rámci
panelovej diskusie.

Význam kontroly teanosti, ako jednaj
s foriem nedeštruktívnej kontroly, a zvy-
šovanie jej úrovne nadobúda čím 2alej tým
vSčší' výsnam. Fo uplatnení v kozmlokom a
jadrovom program* si naohádsa miesto aj
v 1*1šioh odvetviach, pretože dnes v záuj-
me bezpečnosti, hospodárnosti • ekológia

sa už nemôžeme uspokojiť s tým, že netes-

ným je len to, kde plyn hvízda a kvapali-

na kvapká.
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1. Úvod

V zajišťování kvality hromadná výroby
v těžkám prämyalu zastává moderní nedestruk-
tivní kontrola nezastupitelná místo. Účin-
ná, spolehlivá a objektivní defektoskopio-
ká kontrola je výslednicí řady faktorů, me-
zi která patří zejména vhodná moderní teoh-
nikn. Například při hromadná výrobě trubko-
výoh výrobkfl se v poslední době značně roz-
šiřují a uplatňují metody kontroly magnatio-
kými rozptylovými toky. Vysooe výkonná a
účinná zařízení však při absenoii výrobní
základny v ČSSR a jinýoh soaialistiokýoh
státeoh jsou obtížně dosažitelná pro devi-
zovou náročnost jejioh dovozu z NSZ. Přesto
ojediněle vznikají tuzemská zařízení šplč-
kovýoh parametrů, převážně při speoiallzo-
vaná spolupráci výskumu s výrobní uživatel-
skou organizací. Jedno B takovýoh «aříianí
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pro automatizovanou nedestruktivní kontro-
lu trubek velkých průměrů vzniklo v úzké
spolupráci Státního výzkumného ústavu mate-
riálu v Praze a k.p. Vítkovic* v Ostravě.
Základní informaoe o tomto zařízení byla
zveřejněna 7 r. 1967 (lit. 2). Defektoskop,
pracující na prLnaipu roiptylovyoh magne-
tiokých toků, se uplatnil v jedné z nede-
struktivních linek Váloovny trub k.p. Vít-
kovioe ve spojitosti s ultrazvukovou kon-
trolou (obr. 1). Zjišťuje vady převážně po-
délné orientaoe, souvisejíoí s vnějším po-
vrchem zkoušenýoh trubek, Jako jsou šupiny,
přeložky atp. podle ÓSIí 01 50 47 a svou
funkoí rovněž nahrazuje zkoušku hydraulio-
kým tlakem ve smyslu ČSN 01 50 49. Tento
příspěvek vznikl na základě širšíoh zkuše-
ností během Jeho provozního nasazení a ně-
kterýoh úprav.

2. ?unkční popia zařízení DT 2

Blokové schema zmíněného zařízení je
na obrázku 2. Magnatovaoí Jho je umístěno
ve vozíku, dosedajíoího kolečky na hřbet
trubky. Opatřeno Je výměnnými pólovými ná-
stavoi příslušnými ke zkoušeným průměrům
trubek. Odpružená hlavice, centrálně umís-
těná v systému, neae čtyři zapouzdřené son-
dy, kryté planžetou z neferomagnetickóho
kovu. Kluzné elementy na hlavioi zabraňují
mechaniakému dotyku planžety a povrohu
zkoušené trubky. Spouštění a zdviháni vo-
zíku je prováděno pomooí pneumatiokého za-
řízení.

Ke každé sondě přísluší samostatný mě-
řicí kanál v elektronioké části zařízení.
Z důvodů požadavku funkoe při malýoh obvo-
dových rychlostech trubky bylo jako čidel
použito feromagnetických sond. Původní son-
dy s feritovými prstenoovými jádry byly po
určité době provozu nahrazeny sondami, je-
jichž jádro je vytvořeno z permaloyováho
plechu. Převodní charakteristiky obou sond
Jsou pro porovnání uvedeny na obr. 3. Patr-
ná je poněkud větší oblast linaarity u son-
dy novějšího uspořádání. Změněné uspořádá-
ní sond umožňuje lépe definovat jejioh po-
zioi a téměř vylučuje možnost Jejioh zniče-
ní při provozu, oož bylo také potvrzeno.
Jejich orientaoe v hlavioi je taková, aby
reagovaly na tečnou složku rozptylového
magnetického pole.

V případě nesprávně nastaveného magne-
to vao í ho proudu, chybného dosednutí vozíku
na hřbet trubky nebo neprimerane velké

vzduohové mazery mezi pólovými nástavci a
trubkou se část magnetlokého toku uzavře
prostorem pres hlavioi a dojda ke vzrostu
magnetiokóho pole v oblaati sond. Sonda pak
pracuj* v zakřivené oblaati charakteristi-
ky. Tento nežádoucí stav je signalizován
pomocí příslušného obvodu.

Budioí vinutí sond je napájeno z vý-
konového stupně generátoru střídavého prou-
du o kmitočtu 10 kHz. Snímaoí vinutí sond
je součástí rezonančního obvodu na vstupu
zesilovače, laděného na kmitočet 20 kHz.
Vzhledem k tomu, že je snímána pouze tečná
složka rozptylového pole, mohl být vypuštěn
fázově řízený demodulator a nahrazen demo—
dula t ořem jednoduchým. Po demodulaci je
signál filtrován a tvarován. Normalizační
jednotka převede úplný modulační signál na
signál jedné polarity, který ovládá nasta-
vitelný monitor a budí obrazový zesilovač.

3. Provozní zkušenosti

Požadavky na citlivost zkušebního za-
řízení byly odvozeny od norem SEP 1925
(Stáhl - Eisen - Prttfblatt) formou indika-
ce otvorů 0 2,7 resp. 3,2 mm oelou tloušť-
kou stěny jako podmínka pro možnost náhra-
dy zkoušky tesnosti trubek a samozřejmě
z hlediska Indikovatelnosti podélných vad
indikací podélné umělé drážky na vnějším
povrchu trubky o šířce max. 1 mm, hloubce
max. 12,5 %w tloušťky Btěny o délce min.

50 mm. Lze konstatovat, že defektoskop
DT 2 výše uvedené požadavky ne. indikaci
umelých vad E dostatečným odstupem signá-
lu šumu plne splňuje a prevyšuje. Presto,
že je zatím nesouměřitelné porovnání umě-
lých vad s vadami přirozenými, praktické
nasazení defektoskopu potvrdilo jejich u-
platnení pro stanovení základní oitllvosti
zkušebního zařízení. Nepřípustné vady na
vnějším povrohu trubek jsou spolehlivě in-
dikovány. Z hlediska časové a finanční ná-
ročnosti nelze v provozních podmínkáoh za-
jistit potřebnou dokumentaci indikovatel-
nosti vad formou atlasu. Proto je uveden
jen jeden z příkladů indikaoe vad na vněj-
ším povrohu trubek 0 273 x 8 mm mat. ČSN
12 022, Na obr. 4 jsou zobrazeny dvě vzá-
jemně blízké vady typu přeložení matariálu
při výrobním procesu z čelního pohledu a
na obr. 5 v řezu. Obr. 6 znázorňuje osoilo-
gram těchto vad při magnetlzačním proudu
0,6 A a nastavené oitllvoati aaříaanl va
amyslu ČSN 01 50 47. Indikaoe vad předsta-
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•ruje výrazný odatup od šumová a lo i-
ky, dane mj. i attrem vnějšího povrchu zkou-
šená trubky (v touto případě běíný neupra-
vovaný hutní povroh váloovanáho materiálu
bas dodatečného tepelného spraoování). Šíř-
ka ladlkaoe je úměrná šířoe oblaati vad.

Vady na vnějším povrohu jaou bezpečně
indikovány i v přlpadeoh, kdy aařizování
defektoakopu je prováděno podle zahranič-
níoh norou, jako je sápadoněnaoká SEP 1925
nabo anerioká API 5A atp.

Výaledky provozního nasazení defekto-
akopu potvrzují i p&vodní domněnku, že ú-
činnoat defektoakopu ae neomezuje pouze na
vady, aouvlaajíoi a vnějfiía povrchom. Prí-
atroj je aohopen indikovat i některá vady
TSdálenéjäí od vnéjäíoo povrohu.
lížinnost a oitlivoat ladlkaoe těohto vad
je předmětem dalšího ověřování a bude zve-
řejněna v některá další práoi.

4. Závěr

Víoe neí dvouletá provozní využití de-
fektoakopu rozptylovýoh toků v nedeatruktiv-
ní lince při kontrole trubek velkýoh prftmě-
rfl potvrdilo. Se v podmínkách vzájemné dvou-
stranná apolupráo* výzkumu a uživatelem de-
faktoakopioká techniky lea doaáhnout vývoje
apeaializovanáho zařízení a vysokými zkušeb-
ními parametry, která umožňuje provádět de-
fektoakopiokou kontrolu i podle nároSnýoh
zahraničních norem. Výaledky vývoje dafek-
toakopu a pozitivní zkušenosti z provozu
mohou poaloužit a najít uplatnění u dalšíoh
výrobou trubek.

Literatura

[i] ŠHAJBRHK, DUBBH, PORKBRT: Vývoj defek-
toakopu ooelovýah trubek velkýoh prft-
•ěra. Zpráva SVt&i 2-86-5451; 1986

[2] ŽHAJBBBK, SOLHAS: Defektoakop trubek
velkýoh průměru. Sborník defektoakopie\
1987

Obr. 1. Umístění defektoakopu DT 2 v pro-
vozu
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Obr. 3. Prevodní charakteristiky použitých
sond
(křivka 1 - feritové Jádrot křivka
2 - permaloyové jádro)

zv. lx
Obr. 4. Pohled na povrch trubky s vadami

Obr. 5. Příčný řes v mintě vad

Obr. 6. Záznam indlkaoe místa • vadanl

J. WBISS, B. 3KRBHE
Í33R

RYCHLÝ HBDB3TaUKIIVHÍ ZPŮSOB HODBOCHrf
3THUKTURY TfÍBSŘ LITBTY MAGSBTICKOU
MBTODOU BODOVÉHO PÓLO

Jedním z úkolfl snospodámění výroby
odlitku z tvárné litiny je vypracování
rychlé metody zjišťování struktury tvárné
litiny na odlitku kýlového bloku nebo pří-
mo na provozním odlitku. Dosud používaná
klasioká metoda hodnocení struktury tvárné
litiny podle ČSN, hodnooením metalografic-
kého výbrusu, je praoná a náročná na pří-
pravu a na čas. Z kýlového bloku je nutno
vyřezat vzorek, provést jeho úpravu brouše-
ním na hrubo v mechanické dílně, vybrousit
a vyleštit ho v metalografické laboratoři,
naleptat a provést metalogr&fioké hodnoce-
ní struktury pod mikroskopem.

Hledají se proto nové a rychlé metody
zjišťování složení základní kovové hmoty
tvárné litiny, použitelné přímo na zkušeb-
ním odlitku.

Pokrokovými metodami zjišťování struk-
turní oh vlastností tvárné litiny jsou metody
nedestruktivní, praoujíaí s príložnou son-
dou, kterou je možno přikládat přímo na od-
litek.

Ha základě zkuSeností získanýoh s ne-
destruktivní magnetiokou metodou bodového
pólu k posouzení struktury základní kovové
hmoty tvárné litiny, se tato metoda jeví
jako velmi perspektivní.

Tato magnetická metoda je speoifloká
v tom, že na rozdíl od ultrazvuku, který
reaguje na tvar, velikost a rozložení gra-
fitu v litinách, magnetioká metoda bodové-
ho pólu reaguje pouze na složení základní
kovové hmoty litin.

Výhodou této metody je malé pus obaní
paraaitních vlivu vyvolaných drsností licí
kury a malý průměr vlastního snímača. Prí-
ložný anímaS dovoluje měřit lokálně i na
málo přístupnýoh místech geometricky složi-
tých odlitku. Pro přiložení anímaía je po-
třeba »<ii«i*řHťf ploška o průměru 35 mm.
Metoda bodového pólu dovoluje měřit přímo
na lioí koře odlitku, to znamená, ia odpa-
dl úprava povrchu odlitku broušením nebo
jakákoliv jiná úprava odlitku před měřením.
DoporuSuja •• saohevmt stejnoměrnou drsnost
lioí kftry u všeoh odlitkft urorajsh ka zkou-
saní.
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Metoda bodového pólu -využívá stejno-
směrná magnetiolcé pole, u níž •• pro nede-
struktivní okoušení využívá renanentní ne-
boli zbytková aagnetloScé pole, která sustá-
vá po lokálním namagnetování. Velikost zbyt-
kováho magnetiokého pole, která suatává
pod povrahem materiálu je při konstantně
nastavených podmínkáoh magnátisao e dána
skladbou sákladní kovová hmoty tvárná liti-
ny. Velikost remanentního magnetiamu v da-
nám místě zkoušeného odlitku je především
dána poměrem základních strukturníoh slo-
žek, to jest poměrem feritu ku perlitu.

při lokálním snímání fysikálníoh vlast-
ností odlltktk z tvárná litiny metodou bodo-
vého pólu postupujeme tak, že místo, které
ohoeme merit, nejdříve zmagnetujeme. lim
vytvoříme magnetickou stopu, jejíž velikost
je dána složením struktury základní kovové
hmoty v místě měření. V druhá fázi pak mě-
říme velikost zbytkového magnetického pole,
která v měřeném místě odlitku zůstává a je
přímo závislá na struktuře litiny.

K měření metodou bodového pólu použí-
váme přístroj Remag, který je vyráběn v od-
dělení přístrojová teohniky úseku sléváren-
ského výzkumu v Brně. Přístroj Remag je
přenosný přístroj napájený ze sítě, vybave-
ný príložným snímačem o průměru 30 mm.

Choeme-li provést kontrolní měření
stejného místa, provedeme demagnetisaoi
místa měření střídavým magnetiokým polem,
llagnatisaoí, demagnetisaoi a vlastní měře-
ní zbytkového magnetiakého pole provádíme
jediným priložením sondy na povroh zkouše-
ného místa zkušebního odlitku stlačením mi-
krospínače na telese sondy.

Magnetisaoe měřeného místa je provádě-
na impulsním způsobem pomocí oivky, přes
kterou proběhne proudový puls do magnetioké
oívky. Snímač tvoří s magnetlsační oívkou
jeden kompaktní oelek. Zbytkové magnetioká
pole, které po magnetování v litině zůstá-
vá vlivem její remenenoe, je měřitelné na
povrchu materiálu.

Při použití magnetioká metody bodového
pólu je průnik magnetiakého pole závislý
na volbě a nastavení intensity daného pole
a Siní za normálníoh podmínek ooa 10 mm.
Z toho vyplývá, že při měření príložnou son-
dou o průměru funkční části sondy asi 20
nm, proměřujeme objem litiny o průměru zhru-
ba 20 mm a hlouboe 10 ma, měřeno od povrchu
odlitků.

7 pokusná slévárně Svťk-VSL bylo pro-

vedeno 11 ikuicbníoh taveb tvárné litiny.

ze kteryoh byly odlity zku&ební odlitky
ve tvaru Y 2 bloků. Na těohto kýlovýoh blo-
oíoh byly prováděny nedestruktivní zkouáky
magnetickou metodou bodového pólu přístro-
jem Remag 2. Na výřezech z míst měření na
kýlovýoh blooíoh bylo provedeno metalogra-
fické hodnooení struktury.

Složení taveb tvárné litiny bylo zvo-
leno tak, abychom dostali tvárné litiny
s odstupňovaným obsahem feritu a perlitu.

Výsledky měření byly zpracovány meto-
dami matematické statistiky a získány růz-
né korelační vztahy. Optimální se ukázal
být lineární vztah:

P - 130,19 - 1,48 . V.

jehož index korelaoe činí I R •> 0,971.

F je obsah feritu a M hodnota magnetiokého
měření přístrojem Remag.

Nezávisle na zkouškách provedených ve
SVTÍtó-VSIi byly ve a.p. LIAZ Jablonec prove-
deny zkoušky nedestruktivního stanovení ob-
sahu feritu v tvárné litině na kýlových
blooích jednotlivých tříd tvárné litiny,
vyrobenýoh v ČKD Praha. Bylo proměřeno 60
odlitků kýlovýoh bloků Y2.

Ke zkouškám byl použit přístroj Remag,
který vlastní LIAZ. Po zpracování výsledků
hodnocení struktury tvárné litiny, získa-
ných klasickou metodou metalografického
hodnocení výbrusu pod mikroskopem a nede-
struktivní magnetickou metodou bodového pó-
lu přístrojem Remag, byl po matematickém
zpracování výsledků korelační analýzou na-
lezen následující vztah:

P . 123,4 - 2,76 U

jehož index korelace je I K « 0,935

F je obsah feritu a M hodnota magnetiokého
měření přístrojem Remag.

Výsledky obou praoovišť získané nezá-
visle na sobě na odlitoíoh tvárné litiny
c různých sléváren ukazují na dobré možnos-
ti zjišťování struktury, především obsahu
feritu, v kýlovýoh blocíoh z tvárné litiny
nedestruktivní zkušební metodou.

Ha obr. 1 je vyobrazen přístroj Remag
2 včetně přídavného zařízení se světelnou
slgnalizaoí.

Obr. 1. Přístroj Remag 2 včetně přídavného
zařízení se světelnou signallsaeí.
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Obr. 1 příatrej RElUG 2 rčetně přídavného zaríie-
ní se světelnou signalisací

I. FIALA
ČSSR

PSÍ3TR0JB PRO ITEDB3TRUEriV]rf KONTROLU
MATKRliUJ VÍŽIYfMI PROUDY, VYROBEHÉ
NA REALIZAČNÍ JEDHOTCg 7UT Y BBBČ

Realizační jednotka vznikla na Vyso-
kém učení teohnlokém v Brne v rooe 1985.
Jejím posláním je kusová výroba přístrojů
a zařízení, potrebníoh pro národní hospo-
dářství a pro vedeokovýzkunnou činnost vy-
sokýoh Skol v ČSR, která byly vyvinuty
v ráaoi vědeokovýzkumnýoh úkolu, rašenýoh
na brněnakýoh vysokýoh äkoláoh. Pro vyrobe-
ná přístroje zajläťuje RealizaSní jednotka
záruční opravy a servis. Behám existence
Realizační jednotky se vyskytlo meei vyrá-
běnými přístroji také několik defektoakoplo-
kýob zařízení pro kontrolu vad materiálu
vířivými proudy. tfkolem tohoto referátu j«
seznámení pracovníka s oblasti defektosko-
pie se třeni % těohto přistrojit a s aožnos-
tí dalšího vývoje, výroby a dodávky obdob-
nýoh pŕíatroj-ft RealizaSní jednotkou.

i.
materiálu

p r í s t r o j pro k o n t r o l u vad
ÍB na d iamoat l j cu

Byl vyvinut a vyroben na Realizační
jednotoe ve spolupráoi s vtfJE Trnava. Umož-
ňuje provádět kontrolu materiálu při frek-
venoi 50, 100, 150, 200, 250 a 300 kHz. Vý-
stupní signál defektu je bodově zobrazen
na obrazovoe přístroje. Bod představuje
vrotaol vektoru výsledního střídavého magne-
tického pole zkoušeného telesa a snímače.
Signál defektu je tedy indikován oo do ve-
likosti i fáze. Přístroj je vybaven obvody
pro řízení oitlivosti ve 25 pevně nastave-
ných stupníah, obvody pro natáčení fáze od
0° do 360° po 10° a tolerančními obrody,
které optioky signalizují překročení plynu-
le nastavltelnýoh mezí po oelé ploSe obra-
zovky. řříBtroj je opatřen dvoukanálovým
výstupem. To uaoínuje sáznam výsledku exter-
ním zařízením během provádění kontroly. Ta-
to možnost je eejména výhodná při kontrole
zařízení, která je třeba odstavit • provo-
zu. Analýzu výstupního signálu, t.J. vyhod-
nooení kontroly, lze provádět dodatečně a
kontrolní čas ae sníií pouze na čas, potřeb-
ný pro sběr dat.

Blokové aoherna přístroje ukazuje obr.
1, kde jei

ren 1 C 1 I 8
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1 - generátor budíeího proudu, 2 - snímač,
3 - vstupní vysokofrekvenční zesilovač
• regulaoí tlaku, 4 - kompenzační obrody,
5 - synohronní detektory, 6 - filtry,
7 - obrody natáčení fáze, 8 - toleranční
obrody, 9 - gobrasavaoí Jednotka, 10 - sig-
nalizační jednotka*

Snímače, zkušební oívky a aondy jsou
vyráběny podle požadavků na jejich apllka-
oi, neboť tyto určují Jejich tvar a kon-
atrukoi* Běžně lze u přístroje poučit prí-
ložná, průohozí a ponorné (vnitřní) aondy
diferenciální nebo absolutní. Hapř. pro
kontrolu parogenerátoru je vyráběn fleia-
bilní ponorný snímač, který může praoovat
i v prostředí naplněno* vodou a dálkou pří-
vodního kabelu 10 m.

Oblaat použití:

- detekoe a sledování defektů

- kontrola neferomagnetiokýoh trub výmění-
ků ponornou sondou na trhliny, tloušťku
stěny a korozi

- detekoe sněn tloušťky (opotřebení, ko-
roze, výrobní toleranoe atd.).

ITapáJení: 220 7, 200 VA

Rozměry: 435 x 132 z 262 am

Táhat oca 6 kg.

2. Přístroj pro kontrolu svaru trub
D E 3 T - 1

Prístroj byl vyvinut na Realizační
jednotoe na základě požadavku n.p. Železár-
ny Veselí nad Koravou. Je určen pro kon-
trolu podélného svaru ooelovýoh trub během
jejloh výroby na ovařovaoí linea, kde je
začleněn do řídíoího systému. Koncepčně je
odvosen od přístroje BCTSR.

Vzhledem ke svému áSelu byl pozměněn
frekvenční rozsah přístroje, kontrolu lze
provádět na frekvenoi 1,5, 3, 7, 15, 30 a
70 kHm. Bloková schema přístroje je shodná
se eohematem předehásejíoího přístroje a
obvodová řešení je podobná. P O U M zobraao-
vaoí Jednotka není osazena obrazovkou, ale
svetelným křížem, složeným ze 5tyř pásko-
výoh Indikátorů MT 80, znázorňujíoíoh po-
looay komplexní roviny. Svítíeí Sásti in-
dikátorů potom zobrazují reálnou a imagi-
nární aložku vektora výslednáho střídevé-
ho magnetiokáho pole, nebo při válkám ze-
aílení. jeho koneevá 8áatif která nese ln>
formaol o výskytu vady obdobně jak* bod
při zobrazení nm ebrasovoe. Přístroj je
výbavám obvody yro nastavení eitllvosti,

fáze a toleranSní obvody, která optloky
signalizují překročení nastavených mezí ve-
likosti výstupního signálu.

SnímaSe byly voleny průohozí, absolut-
ní, aby bylo možno indikovat i vadu svaru,
prooházejíaí po oelá déloe kontrolovaná
trubky.

Oblaat použitíi

- čidlo syatámu řízení svařovaoí linky po-
délně svařovanýoh trub.

napájení: 220 7, 200 VA

Rozměry: 435 x 132 x 262 mm

Váha: oaa 6 kg.

3. Prístroj pro s3iSťování povrchovýoli
vad kovových mAt

přístroj byl vyvinut na katedře tvá-
ření PS VUT v Brně, pro Šroubárnu n.p. Ky-
jov. Je urSen jak pro ruSní kontrolu sou-
částek, tak i pro automatickou kontinuál-
ní vstupní kontrolu ocelového materiálu
v tySíoh. Kontrola je prováděna stojícím
príložným snímaSem, pod kterýs se posouvá
a souSasne otáčí kontrolovaná tyč. Obr. 2
ukazuje blokové schema přístroje, kde je:

1 - príložný snímač, 2 - osoilátor, 3 - de-
tektor, 4 - zesilovač a horní propustí,
5 - tvarovač, 6 - logika, 7 - čítač povr-
ohovýoh vad, 8 - dekodér, 9 - předvolba
počtu povolených vad, 10 - ukazatel počtu
vad na tyči, 11 - optická signalizace vad,
12 - fotočidla logického členu, 13 - počí-
tadlo kontrolovanýoh tyčí. Měří o í frekven-
oe přístroje je přibližně 1 MHa. Výstupní
signál přístroje je indikován ručkovým mě-
řidlem, které umožňuje jeho kvantitativní
posouzení. Prístroj je vybaven obvody pro
nastavení oltllvoati, předvolbu povolené-
ho počtu vad, jejloh počítání a signallsa-
Oi a obvody pro počítání kontrolovanýoh a
vyřazených tyčí.

Oblast použitíi

- Kontrola povrohovýoh vad ocelového mate-
riálu v tyčích o i 15 až 40 mm vleoh ja-
kostí, používanýoh ve firoubárenakám prů-
myslu.

Napájení: 220 7, 55 VA

Rozměryi 312 x 220 x 212 mm

7áhat ooa 8 kg.

Realizační jednotka pokračuje samo-
zřejmě na dalSím vývoji přístrojů pro de-
fektoskopii kávových materiálů. 7 současné
době máme u přlatroje KŤKR ipraoováam a od-
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•kauěenu možnoat óíalioováho nastaveni

naříoíbo kmitoitu T roiaanu 1 kHs až 1 HBs

po 1 kHc a číaliooríha natádaní fáM T ro«-

aahu 0 a£ 360° po 1°, ooi maSaě roiilřuja

oblaat použití prístroja. DokonSuJane dal-

ě£ Tarsi, která uaoini •altlfzakranSní kon-

trolu.

K pŕíetroji pro z JLitování porTohorýoh
rad pripojujeme kroaa absolutního tíž di-
ferenciální príložný aníaaS a aajw xpraoo-
Tánu a odíkouáenu Tersi přístroj* pro pa-
ralelní kontrolu oami aníaaSl souSasně.

Fredpoldádáaa, í% T norýoh hospodár-
skýoh podmínkách budaaa soaopnl pružná ry-
rábat tyto prístroja T kusorá výrobe, aodi-
flkoraná a rybařené účelovými snímací po-
dle potřeb uživatelů.

O
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