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SNT-TC-1A. DER URSPRUNG DER GEREGELTEN AUSBILDUNG WELTWEIT 

O. Gangibauer 
K. Huber 
O. Zimmermann 
Lloyd's Register of Shipping, Wien und Linz 

EINLEITUNG; 
Mitte der 60er Jahre (1966) veröffentlichte die ASNT (American 
Society for Nondestructive Testing) ihre erste, jedoch nur be-
schränkt verteilte Ausgabe ihrer Recommended Practice So. 
SNT-TC-1A, um eine geregelte Ausbildung des NDT Personals iu 
erreichen. Revisionen erfolgten in den Jahren 1968. 1970. 1975. 
1980, 1984 und zuletzt 1988. 
Bei jeder Neuauflage wurden in der Regel nur geringfügige, aber 
notwendige Modifikationen vorgenommen, das Grundprinzip der 
Recommended Practice jedoch strikt beibehalten. Von ihrem Grund-
prinzip her ist die Recommended Practice als Richtlinie fur 
Arbeitgeber bzw. Unternehmer zur Erstellung einer betriebsspezi-
fischen, sogenannten "Written Practice", d.h. zur verbindlichen 
Beschreibung eines organisierten Ausbildungsgangs des firmen-
eigenen NDT Personals vorgesehen. Die Recommended Practice ist 
also nach den Überlegungen der ASNT grundsätzlich nicht als 
Code oder Standard aufzufassen. 
Die Ausgabe 1968 war die erste Revision der Recommended Practice 
die auch international zur Anwendung gelangte. Besondere Be-
deutung jedoch erlangte die Recommended Practice erst zu Anfang 
der 70er Jahre, also zu Beginn der stürmischen Entwicklung der 
NDT durch die Kerntechnik. Der Grund lag einerseits in der da-
maligen Marktdominanz der USA, war aber andererseits durch das 
Fehlen geeigneter Richtlinien zum Vergleich des Ausbildungs-
stands des NDT Personals in der Industrie begründet. Selbstver-
ständlich gab es auch in anderen Ländern, speziell iii Mittel-
und Westeuropa eine geregelte Ausbildung von Prüfpersonal. »eist 
organisiert von den zuständigen nationalen Verbänden, jedoch 
eine organisierte Ausbildung nach schriftlich vorgegebenen Richt-
linien mit entsprechender internationaler Anerkennung lag nicht 
vor. 
Im Anschluß an die Veröffentlichung der Recommended Practice ent-
standen Mitte der 70er Jahre zahlreiche der SNT nachempfundene 
nationale Regelwerke, zum Teil als Richtlinie nationaler Gesell-
schaften, zum Teil aber auch als Normen. Trotz aller dieser 
sicherlich begrüßenswerten Anstrengungen erlangte keine national« 
Richtlinie die Bedeutung der Recommended Practice und dies ist 
bis heute so geblieben. 
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Das Problem nationaler AusbiIdungsnormen oder Regeln, besonders 
bei kleinen Ländern libat darin, daß solche Regeln sicherlich 
einen aroRen Srbrxtsuutwand beinhalten und trotzdem nur Be-
deutung im eigenen Land erreichen können. Aus diesem Grund gab 
es in der Vergangenheit viele Bestrebungen, eine Harmonisierung 
nationaler Normen zu erreichen. Einer der ersten Schritte dazu 
war 1982 bei der Tagung in Moskau der Beschluß der ICNDT analog 
der Recommended Practice die Qualifikation des NDT Personals in 
drei Stufen vorzunehmen. 

Zwei wesentliche Punkte waren zum Zeitpunkt der ersten Veröffent-
lichung der Recommended Practice von ganz besonderer Bedeutung: 

a) die klar definierte Trennung der Qualifikation (Ausbildung) 
und der Zertifikation (Bestätigung durch den Unternehmer), 
sowie 

b) die Unterteilung der Prüferqualifikation in drei aufeinander 
aufbauende Stufen. 
Es sind dies die Qualifikationsstufen I bis III mit organi-
sierter Ausbildung sowie definierter Aufgabenstellung und 
Verantwortung in jeder Stufe. 

Beide Punkte wurden international voll akzeptiert und erscheinen 
uns heute als selbstverständlich. 
Die Beschlüsse von Hoskau wurden bei der europäischen Tagung in 
Florenz 1984 wesentlich erweitert. Für den Aufbau jeder euro-
päischen Ausbildungsrichtlinie oder Norm sollten folgende vier 
Punkte als für verbindlich gelten: 
1 ) Vorlage einer nationalen Ausbildungsrichtlinie (analog der 

Recommended Practice 
2) Drei Ausbildungsstufen, aufeinander aufbauend (Hoskau 1982) 
3) Qualifikation durch Prüfung in jeder Stufe 
4) Zertifikation durch den Unternehmer oder den Arbeitgeber. 

Einige europäische Länder schlössen zur Gewährleistung eines . 
vergleichbaren AUsbildungsniveaus ihrer NDT Prüfer bilaterale 
Zusammenarbeitsverträge ab. Es sollte international auf diesem 
Weg. aber unter Berücksichtigung der Beschlüsse von Florenz eine 
möglichst, rasche und weitgehende Übereinstimmung der Qualifi-
kation und Zertifikation des europäischen Prüfpersonals erreicht 
werden. 
Nationale Freiräume, z.B. bedingt durch unterschiedliche Schul-
systeme, sollten soweit als möglich erhalten bleiben. 
Verhandlungen 1985 in Berlin mit der KSNT mit dem Ziel einer 
multinationalen Ausbildungsrichtlinie (einschließlich den USAj 
auf der Basis der oben angeführten 4 Punkte blieben leider ohne 
Erfolg, obwohl die Grundsätze der Recommended Practice bei der 
Erstellung der erwähnten 4 Basispunkte eine fundamentale Rolle 
gespielt haben. Allerdings wurde von der europäischen Seite dem 
geprüften Level i n immer besondere Bedeutung beigemessen. Die 
ASNT konnte jedoch zu diesem Zeitpunkt auf die Zertifikation des 
Level III ohne Qualifikationsprüfung nicht verzichten. 
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Inzwischen ist möglicherweise die Frage der Harmonisierung der 
nationalen Ausbildungsregeln überflüssing geworden, da bei der 
ISO/TC 135 SC7 mit dem Dokument 9712 (1989) ein General Standard 
zur Qualifikation und Zertifikation von NDT Personal in Arbeit 
ist. 

ERLÄUTERUNGEN ZUR SNT-TC-1A: 

Die Recommended Practice gliedert sich in 2 Abschnitte: 

1) Personalqualifikation und Zertifikation in den zerstörungs-
freien Prüfverfahren 

2) Empfohlene Ausbildungskurse. 
Es war nicht die Absicht, die SNT zu übersetzen oder im Detail 
darzulegen. Aufgabe dieses Berichts sollte es vielmehr sein, 
Kernpunkte der SNT dem Sinne nach zu erläutern. 
Für alle Detailfragen sei auf die englische Originalfassung der 
SNT verwiesen. 
Eine der vielen stärken der SNT ist die klare Begriffsbestimmung 
wie sie z.B. in der grundsätzlichen Trennung von Prüferqualifi-
kation und Zertifikation beschrieben wird. 
Die Qualifikation ist der Sammelbegriff für die organisierte 
Ausbildung in einem bestimmten Prüfverfahren, einschließlich der 
Qualifikationsprüfung zur Demonstration der notwendigen Kennt-
nisse sowie einer zeitlich festgelegten Praxiszeit. 
Durch die Zertifikation übernimmt der Unternehmer die Verant-
wortung über sein Prüfpersonal. Er bestimmt in der Zertifikation 
Aufgabe und Verantwortungsbereich seines Prüfpersonals auf der 
Grundlage der vorliegenden Qualifikation. 
Voraussetzung zur Zertifikation ist der dokumentierte Nachweis 
einer zufriedenstellenden Qualifikation auf der Basis der vom 
Unternehmer zu erstellenden "Written Practice". Diese "Written 
Practice" soll alle Schritte einer organisierten Ausbildung mit 
ihren Voraussetzungen, die Prüfung zur entsprechenden Qualifi-
kationsstufe, die erforderliche Praxiszeit, sowie der Zertifi-
kation jeder Stufe für alle benötigten KDT Verfahren betriebs-
und produktbezogen genau und verbindlich beschreiben. Die 
Recommended Practice sollte die notwendige Hilfestellung beim 
Aufbau der "Written Practice" leisten. 

Wie in der Einleitung bereits erwähnt werden in der Recommended 
Practice drei aufeinander aufbauende Basisstufen der Qualifi-
kation in jedem Prüfverfahren beschrieben. 
Zwischenstufen sind erlaubt, wenn der Bedarf dafür gegeben ist 
und diese Zwischenstufen in der "Written Practice" durch den 
Unternehmer erläutert werben. 
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П о Rer-oir.rended Practice empfiehlt folgende Fähigkeiten bzw. 
Aufgabenstellungen in den einzelnen Qualifikationsstufen: 

Level 1: 
E n Level I ist befähigx, Geräte zu kalibrieren (zur Prüfung 
vorzubereiter.x und nach schriftlichen Anweisungen oder unter 
Aufsicht eines zertifizierten Level II oder III Prüfungen durch-
zuführen. 

Level II: 

E m Level II ist zusätzlich befähigt, die Prüfergebnisse im 
Sinne des vorgegebenen Codes festzuhalten und zu interpretieren. 
Er sollte den Anwendungsbereich und die Verfahrensgrenzen des 
anzuwendenden Prüfverfahrens kennen. 
Er sollte weiters ähig sein, schriftliche Prüfanweisungen zu 
verfassen und über Prüfergebnisse zu berichten. 
Level III: 
Der Level III als Zentralfigur der Prüforganisation muß über um-
fassende Prüfkenntnisse in den Prüfverfahren, für die er qualfi-
ziert wurde, sowie über allgemeine Kenntnisse auf dem Gebiet der 
zerstörungsfreien Prüfverfahren verfügen. 
Er muß fähig sein, über die Anwendbarkeit bestimmter Prüfverfahren 
zu entscheiden und muß demnach über ;\»n Aussagewert eines Ver-
fahrens, über den Anwendungsbereich L.:w. Anwendungsgrenzen aus-
reichende Kenntnisse besitzen. 
In áieseir Zusammenhang sollte der Levul III den notwendigen 
technciogischen Hintergrund für die in seinem Verantwortungsbe-
reich anzuwendenden Werkstoffe und zugehörige Produkttechnologie 
in ausreichender Weise besitzen. 
Er muß fähig sein, Codes, Standards, etc. entsprechend zu er-
läutern und dem jeweiligen Produkt angepaßte Codes zu empfehlen, 
und auch über die Auswahl von Annahmekriterien die notwendige • 
Fächberatung zu geben. 
Er mufi weiters befähigt sein, Resultate in Anlehnung an den vor-
geschriebenen Code zu interpretieren und zu bewerten. 
Der Aufbau der "Written Practice" und damit die Anforderungen an 
das Prufpersonal, dies gilt besonders für den Level III, ist auf 
die betriebliche Produktion seines Unternehmens ausgerichtet. Die 
Tätigkeit der Prüfer in der Fertigung ist in der Regel an.die 
Prufbedmgungen von Spezifiketionen gebunden. 
Ganz anders erscheint uns die Situation im Bereich von Wieder-
holungsprüfungen oder im betriebseigenen Wartungsdienst, wo also 
die Bewertung des Prüfergebnisses häufig im Sinne einer Gebrauchs-
eignung zu erfolgen hat. Es erscheint uns nicht möglich, Richt-
linien zur Ausbildung von Prüfpersonal für eine derartige Tätig-
keit zu erstellen. Diesbezüglich notwendige Kenntnisse und Er-
fahrung konnte sich unserer Ansicht nach nur aus einer langjähri-
gen Tätigkeit als Level III in einem Produktionsbetrieb ergeben. 

5/. 



- 5 - ) 

QUALIFIKATION UND ZERTI FI KATION:. 

NDT Personal, das zur Zertifikation vorgesehen ist, muß über 

ausreichende Schulbildung, 
nachweisbare Kachausbildung (Qualifikation) und 
genügende praktische Erfahrung verfügen. 

Die nach der Recommended Practice empfohlene nachweisbare Fach-
ausbildung (organisiertes Trainingsprogramm) des Level I und 
Level II soll in Kursen erfolgen und muß eine Qualifikations-
prüfung mit zufriedenstellender Bewertung enthalten. 
Die Ausbildungszeit (Kursdauer) muß ausreichen, die notwendigen 
Kenntnisse über 

physikalische Grundlagen, 
Verfahrenskunde, Gerätekunde, 
Spezifikationen, Codes, etc. 

zu vermitteln. 
Der Lehrinhalt der Kurse ist vom Unternehmer in seiner "Written 
Practice" seinem Produkt und seinen betrieblichen Gegebenheiten 
anzupassen. 
Die von der ASNT empfohlenen Kurszeiten in Abhängigkeit der 
Schulbildung sowie die Praxiszeiten des Level I und Level II 
Personals sind in den Tabellen der Recommended Practice enthalten. 
Für die Abwicklung der Ausbildung und Bewertung der Qualifi-
kationsprüfung ist in der Regel der zuständige firmeneigene 
Level III verantwortlich, jedoch ist die Delegierung an fach-
lich geeignete Personen oder an eine "Outside Agency", d.h. einer 
nicht betriebseigenen Ausbildungsstelle möglich. 
Die Qualifikationsprüfung für den Level I und Level II soll wie 
folgt aufgebaut sein: 

Körperliche Eignungsprüfung: 
1. Kontrolle des Nahsichtvermögens 
2. Farbkontrastempfindlichkeit 
3. Allgemeine körperliche Eignung nach den Vorstellungen des 

Unternehmers 

Fachprüfung: 
1 . Verfahrensprüfung über physikalische Grundlagen, etc. 
Z. Spezifische Verfahrensprüfung über Geräte und Ausrüstung, 

spezielle Prüfverfahren (Methoden), ' • 
Spezifikationen und Annahmekriterien 

3. Praktische Prüfung 
Gerätehandhabung 
Erstellung von Prüfberichten 
Beschreibung von Resultaten 
Demonstration des Verfahrens an Testproben. 
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Ein spezielles Ausbildungprogramm, z.B. Fachkurse, etc. ist nach 
der Recommended Practice für den Level III nicht vorgesehen. 
Dies steht sicherlich im Gegensatz zur Auffassung der meisten 
europäischen Länder, ist aber kein Widerspruch zu den Beschlüssen 
von Florenz. In der Recommended Practice werden jedoch klar defi-
nierte Anforderungen an die Schulbildung und abhängig davon an 
eine entsprechende Praxiszeit als NDT Prüfer gestellt. 
Die Anforderungen an die Schulbildung sind selbstverständlich dem 
amerikanischen Schulsystem angepaßt. Dies führt gelegentlich zu 
kleineren Schwierigkeiten beim Vergleich mit europäischen Schul-
systemen. 
Zusammenfassend kann zur Frage der schulischen Anforderungen ge-
sagt werden, daß nach Abschluß eines technischen Universitäts-
studiums (4 Jahre) eine zusätzliche betriebliche Praxiszeit als 
NDT Prüfer - vergleichbar einem Prüfer der Stufe II - von einem 
Jahr zur Ausbildung als Level III erforderlich ist. 
Ein 2jähriges Studium, z.B. an einer Ingenieurschule, erfordert 
2jährige Praxiszeit zur Ausbildung als Level III. 
Der Besuch einer höheren Schule ist jedoch zur Ausbildung als 
Level III nicht erforderlich, wenn eine betriebliche Praxiszeit, 
vergleichbar einem Level II, von mindestens 4 Jahren nachgewiesen 
werden kann. 
In der Regel ist zur Zertifizierung des Level III nach erfolgter. 
Ausbildung, wie oben beschrieben, eine Qualifikationsprüfung er-
forderlich. 
In den einzelnen Ausgaben der Recommended Practice bis zur 
Edition 1984 ist jedoch vermerkt, daß der Unternehmer unter Be-
rücksichtigung der oben zitierten schulischen Vorbedingungen 
und einer ausreichenden Praxiszeit auf die Qualifikationsprlif ung 
des 'evel III verzichten kann. Der Unternehmer hat die Fähig-
keiten, Leistungen und Erfahrung n des Level III Kandidaten 
kritisch zu bewerten und ist dann berechtigt, die Zertifikation 
ohne Qualifikationsprüfung vorzunehmen. Die Gründe für den Ver-
zicht auf diese Prüfung muß der Unternehmer in seiner "Written 
Practice" darlegen. 
In der Ausgabe 1988 wurde von der ASNT auf diesen Ausnahmepassus, 
der von den europäischen Gesellschaften häufig kritisiert worden 
war, verzichtet. Mit diesem Schritt hat auch die ASNT die Be-
schlüsse von Florenz im Grundsatz vollständig anerkannt und die 
Frage der Qualifikation des Level III zu einer internationalen 
Übereinstimmung geführt. 

Die Qualifikationsprüfung eines Level III ist folgendermaßen aufgebaut: 

Körperliche Eignungsprüfung: 
entspricht der Eignungsprüfung eines Level I oder Level II 
Fachprüfung: 
1. Basisprüfung, wenn gleichzeitig nehrere Verfahren geprüft UArnafl 
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Sinn und Aufbau der Recommended Practice SNT-TC-1A 
Produkttechnologie, Werkstoffkunde, Fehlerkunde, etc. 
Basiswissen über alle im Betrieb des Unternehmers notwendigen 
NDT Verfahren. 

2. Verfahrensprüfung 
Physikalische Grundlagen 
Verfahrenskunde (Aussagewert), Verfahrensgrenzen 
PrüfVorschriften, Codes und Standards 
Bewertung und Interpretation von Resultaten 

3. Spezifische Verfahrensprüfung 
Geräte und Ausrüstung 
Spezielle Methoden innerhalb der Verfahren 
Produktbezogene spezielle Verfahren 

Die Verantwortung über die Qualifikationsprüfung des Level III 
liegt allein beim Unternehmer. Die Durchführung und Bewertung 
dieser Prüfung obliegt einem von Unternehmer zu bestellenden 
Repräsentanten. 
Die Basisprüfung sowie die Verfahrensprüfung können unmittelbar 
bei der ASNT abgelegt werden, was heute in den USA auch üblich ist. 
Wenn ein Level III über ein von der ASNT ausgestelltes und gültiges 
Prüfungszeugnis (Basis und Verfahren) verfügt, kann der Unternehmer 
zur Zertifikation aufgrund vorliegender produktspezifischer Kennt-
nisse, dokumentierter Erfahrung und entsprechendem Verständnis für 
Codes, Standards, etc. auf die spezifische Verfahrensprüfung ver-
zichten. 

Neben der verbindlichen Einführung der Qualifikationsprüfung des 
Level III ist in der Edition 1988 noch bemerkenswert, daß in 
dieser Ausgabe zum ersten Mal "Visual Testing" als zerstörungs-
freie Prüfung genannt wurde. Dies ist sachlich sicherlich richtig, 
weil die visuelle Prüfung als wohl ältestes zerstörungsfreies 
Prüfverfahren zu bezeichnen ist. 

DIE RECOMMENDED PRACTICE IM ASME CODE: 

Besondere Bedeutung erlangte die Recommended Practice SNT-TC-1A 
auch durch die Aufnahme dieses Dokuments in den ASME Code. 
Nach den Bestimmungen der Section V des ASME Codes, der die zer-
störungsfreien Prüfungen behandelt, ist lt. Abschnitt T170 die 
Recommended Practice SNT-TC-1A Edition 1984 zur Qualifikation 
und Zertifikation des Prüfpersonals verbindlich, soweit nicht in 
anderen Sektionen davon abweichende Regelungen vorgesehen sind. 
Dies gilt vor allem für die Section III (Edition 1986), bei der 
die SNT-TC-1A Edition 1980 als Richtlinie zur Erstellung der 
"Written Practice" durch den Unternehmer genannt wird, jedoch 
mit dem Zusatz, daß die Qualifikation des Level III durch Prüfung 
zu erfolgen hat (NC 5520, Qualifikation und.Zertifikation von 
NDT Personal). 
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Von Bedeutung erscheint weiters die Section VIII, wo im oft 
zitierten Abschnitt UW51 - Radiographic Examination of Welded 
Joints - ebenfalls eine "Written Practice" des Unternehmers 
aufgebaut auf die Recommended Practice SN'T-TC-1A zur Qualifi-
kation und Zertifikation des NDT Personals verlangt wird. 
Die gleiche Regelung gilt für die Ultraschallprüfung nach dem 
Appendix 12. 
Abweichend von .dieser Regelung genügt jedoch zur Zertifizierung 
des Fersonals fur MT und PT Prüfungen (Appendix 6 und 8) eine 

entsprechende Fachkenntnis (competency) 
ausreichendes Nahsichtvermögen und 
genugende Farbkontrastempfindlichkeit-
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NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ PŘI APROBACI DLE A S M E 

Ing. Stanislav O a n o v s k ý - nedestruktivní zkoušeni 
VÍTKOVICE, s.p. 

Úvod 

Během roku 198B bylo vedoucími pracovniky VÍTKOVIC, s.p. 
rozhodnuto získat pro některý vítkovický výrobek aprobaci 
dle ASME - Kodexu předpisů Americké soolečnosti strojních 
inženýrů pro kotle a tlakové nádoby.1' V tomto kodexu 
o 11 sekcích je celá V. sekce věnována nedestruktivnímu 
zkoušeni, které je zde pojímáno poněkud jinak, než je zvy-
kem v naši zemi. 0 některých zvláštnostech, týkajících se 
hlavně způsobu provádění nedestruktivního zkoušeni a kvali-
fikaci personálu, pojednáme dále. 

Kodex ASME, Sekce V. Článek 1 
Tak renomovaného výrobce parních kotlů, tlakových nádob, ku-
lových nádrži na uskladňováni kapalin a plynů, parních gene-
rátorů s kompenzátorů objemu pro tlakovodni jaderné elektrár-
ny by požadavky uvedené v Článku 1, par. 130 v ASME V. neměly 
překvapovat. Svým způsobem jsou některá podobná ustanoveni 
uvedena již v čl. II.2.9 - II.2.16 známých PK 1514-72.2* Zod-
povědnost výrobce za to; aby nechal nedestruktivní zkoušeni 
provádět jen kvalifikovaným personálem je zřejmá. Českoslo-
venská praxe v tom, jak jsou tyto záležitosti řešeny a na zá-
vodech zavedeny, je poněkud jiná. V naši čs. praxi například 
Úplně chybí povinnost výrobce či zaměstnavatele personálu pro-
vádějícího nedestruktivní zkoušení, mít v podniku respektive 
vydat tzv. "written practice" (u nás poněkud nešikovně pojme-
novanou "Směrnice pro kvalifikaci a certifikaci pracovníků 
NDT"). Kromě toho je v ASME V., čl. 1, par. T-170, který se 
týká kvalifikace personálu NDT výslovně uvedeno, že tato nusi 
být v souladu s dokumentem SNT-TC-1A, resp. nějakým jiným 
alternativním systémem, výslovně však přijatým - dovoleným 
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4) v příslušné Sekci Kodexu- Při povrchním čtení SNT-TC-1A ' 
by se mohlo zdát, že tímto systémem by mohl být náš čs. sys-
tém kvalifikace defektoskopistů, popisovaný naši Směrnici 
č. 3/1981 COS.3' Эе třeba říci, že nemohl, jednak proto, že 
je prakticky nemožné dokázat ASME či přesvědčit ASME, že 
náš systém je srovnatelný S SNT-TC-iA, jednak proto, že 
v mnoha směrech naše Směrnice nesnese kritiku. 

v ASME v., čl. 1, par. T-150 je dále požadavek na to. aby 
veškeré nedestruktivní zkoušeni bylo prováděno podle pí-
semných postupů. Z požadavku, aby postup byl dostupný Pově-
řeným Inspektorům je jasné, že písemné postupy musi být dvoj-
jazyčné. 

Takže, vytvořit "předepsanou praxi při kvalifikaci a certi-
fikaci pracovníků NDT ve VÍTKOVICÍCH", překlenout rozdíly 
zdánlivé i věcné mezi SNT-TC-1A a Směrnici č. 3/1981 formou 
tzv. "dodatečného školeni" a vytvořeni systému specifikaci 
a postupů byly hlavni úkoly, které bylo nutné splnit, aby 
bylo vyhověno ASME V., Článku 1 - Všeobecná ustanoveni. 

written Practice a SNT-TC-1A 

Podrobně se oběma dokumenty nebudeme zabývat. Bylo, nebo 
buoe tak učiněno na jiném místě. Pouze považujeme za nutné 
zdůraznit, že za kvalifikaci a certifikaci kvalifikace prar 

covniků NOT je zodpovědný jejich zaměstnavatel. V ',iaěi praxi 
to zatím není nikde uváděno, i když fakticky za výsledky 
i následky práce defektoskopistů zaměstnavatel zodpovídá. 
Proto by měl pouze zaměstnavatel dovolovat či povolovat for-
mou jakéhosi atestu či certifikátu o kompetenci výkon povo-
láni defektoskopisty ve svém vlastním závodě. Nikoli jen 
brát paušálně na vědomí po předložení" průkazu o kvalifikaci, 
jak je to zatim běžné. 

Československy systém kvalifikace pracovníků NOT a souvislosti 

•e svým způsobem úctyhodný a vročeni první známé "Směrnice" 
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naznačuje, že o kvalifikaci čs. defektoskopistů se pečuje 
systematicky alespoň 24 let. Эе však třeba také říci, že 
již 10 let mohl být náš systém kvalifikace kompatibilní 
s SNT-TC-1A, jak je tomu např. v Rakousku5' a jinde. 

Z tohoto důvodu je návrh nové Směrnice č. 1/1990 nedostateč-
ný a pro budoucnost nepřijatelný, zvláště pro podniky, které 
se hodlají či budou muset uplatňovat na západních trzích, 
anebo i jen podílet se na kooperacích se západem. 

Nejzávažnějšimi nedostatky naši Směrnice UDS jsou zejména 
absence osnov školicích kursů na I. а II. stupeň kvalifikace 
a pak také ,tzv. otázek ke zkouškám. Nelze pochopit, proč ne-
mohou být osnovy kursů součásti Směrnice a proč nemohou být 
vydány (a prodávány) seznamy zkušebních otázek.6' Tyto sku-
tečnosti nelze nejen vysvětlit nikomu, kdo přichází ze země, 
která přijala za svůj systém SNT-TC-1A, ale nemůže je pochopit 
nikdo, kdo chodil v ČSFR do autoškoly. Možná, že systém uta-
jováni zkušebních otázek je nejen neetický. 

Operátor se stupněm III, pro. NDT (Level III) 
tato osoba - tato funkce je v organizaci či u zaměstnavatele 
zodpovědná za celou oblast nedestruktivního zkoušeni. Oeji 
povinnosti jsou obšírně popisovány v SNT-TC-1A (a každé 
written practice). Provádí v organizaci dokonce i školeni 
a výcvik zkoušečů s kvalifikaci I. a II. stupně'. Level III 
jo do své funkce jmenován vedením organizace, dokonce mu může 
zaměstnavatel kvalifikační zkoušky prominout na základě uspo-
kojivého výkonu funkce Level II. Samozřejmě, že kandidát 
musí mít odpovídající vzděláni a praxi, které nelze prominout. 
Oe možné také v organizaci kvalifikační zkoušky uspořádat, 
nebo nechat kandidáta na Level III vyzkoušet u jiné organi-
zace. 

Ve VÍTKOVICÍCH byla realizována* varianta к získáni funkce 
Level III cestou používáni služeb cizi agentury, a do funkce 
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Level III v našem závodě 6 byl angažován specialista spo-
lečnosti Lloyd's Register of Shipping. Po vyškoleni pra-
covníků na Level II může organizace po jisté době jmenovat 
vlastního Level III z jejich řad. 

Dodatečné Školeni 

3ak již bylo řečeno, к překlenuti rozdílů mezí SNT-TC-1A 
a Směrnici č. 3/80 bylo uspořádáno tzv. "dodatečné školeni". 
Oeho náplni samozřejmě nebylo ani tak školeni či výuka základ-
ních znalosti a vědomosti, jako spiše poznáni a porozuměni 
příslušným článkům Sekce V. v Kodexu ASME. Při dokumentováni 
osnovy školeni jsme si uvědomili, jak málo pramenů ke školeni 
je v české nebo slovenské řeči. SNT-TC-1A uvádí až 18 odkazů 
v disciplinách RT, UT, MT a PT. Naštěstí je v Podsekci В 
v Sekci V. dostatek norem - standardů, převzatých do Kodexu 
ASME jako normy ASTM, ze kterých je možno čerpat. Pozoruhodné, 
jsou zejména prameny 7 ' 

Rozdíly v metodách nedestruktivního zkoušeni 
VÍTKOVICE, s.p. se rozhodly dát к aprobaci kulové nádrže -
uskladňovaci tanky. Známý a v minulostí úspěšný výrobek, kte-
rý v posledních letech již samy nestavěly, nýbrž dodávaly 
v polotovarech. Defektoskopie tohoto výrobku zahrnuje jen 
zkoušeni prozařováním (RT), zkoušeni magnetickým práškem (MT) 
a zkoušeni penetranty (PT). Proto jen к .těmto metodám. 

Rozdíly samozřejmě existuji. Pro zajímavost snad jen jirtý typ 
měrek pro radiografii, velký důraz na zčernáni filmů a jeho 
rozdíly na filmu, vyrovnáváni rozdílu zčernáni mezi měrkou 
a svarem, kalibrace denzitometrů. U magnetických metod je to 
preference magnetování stejnosměrným"proudem a poněkud jiná 
měrka. Vysoké hodnoty magnetizačňiho proudu, и penetračního 
zkoušení nejsou rozdíly příliš podstatné. Samotné zkoušeni 
- metody nebo hodnoceni nálezů však čs. defektoskopista zvlád-
ne bez problémů. 
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Zkoušky 
Přislušné zkoušky pro jednotlivé metody se dle SNT-TC-1A ko-
nají natřikrát - v části všeobecné, v části speciální a v čás-
ti praktické. Zkoušky jsou pozoruhodné tím, že soubor otázek 
pro část obennou Je (alespoň v USA) ke koupi, část speciální 
možno konat s dostupnou literaturou a prameny a nejvyšši váho-
vý koeficient pro hodnoceni složenou známkou má část praktická. 
Opět všechno podrobně popsáno ve "written practice" a vše 
podrobně dokumentováno, kvůli možné, spiše však jisté prověr-
ce Pověřenými Inspektory a proto téměř všechno dvojjazyčně. 

Specifikace a postup 

Tyto dva typy dokumentů tvoři systém, který má splňovat po-
žadavky ASME V., Čl. 1, par. T-150. Paragraf hovoří sice jen 
o písemném postupu, je však výhodnější mít vytvořen systém 
tzv. specifikací, jakožto nadstavbu postupů. De pohodlnější 
mít postupy spiše stručnější, nebot je jich při kontrole tře-
ba více než specifikaci, kterých může být jen několik a na 
ně se v postupech odvolávat. Specifikace samotná je obšírněj-
ší a zahrnuje vždy celý obor zkoušeni, např, prozařováni 
v tzv. 100 % rozsahu, nebo jen namátkově a podobně. 

3e jasné, že specifikace tvoří součást dokumentace v zakázko-
vém řízení, a po konkretizaci předmětu zkoušení u zakázky lze 
snadněji a rychleji vytvořit i postupy zkoušeni a dát к dis-
pozici zákazníkovi již v této fázi jednáni. 

•joyčasný stav a budoucí vývoj kvalifikace a certifikace 
pracovníků NDT 

Současný stav v kvalifikaci pracovníků NDT je do budoucna ne-
udržitelný. Slabiny nového návrhu Směrnice CDS č. 1/1990 byly 
|iž naznačeny. Návrh má tendenci podobat se návrhu ISO - 9712,^' 
#le jen zdánlivě. Zvláště v pasážích týkajících se funkce 
i^evel III je návrh naši Směrnice nekonkrétní a neúplný. 3iž 
/ úvodu к návrhu ISO - 9712 je řečeno, že funkce Level III 
|usi být zaváděna ihned, zatímco pro Level I a II je přechodová 
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doba 15 let. Doporučovali bychom přijmout namísto naši Směr-
nice návrh ISO - 9712. A to přesto, že dokument je stále ješ-
tě nehotový a neměl by být užíván jako norma - reference. 
Naše Směrnice je jen něco jako norma. A transformace ISO 9712 
na československou normu se stejně očekává v blízké budouc-
nosti. Umožnilo, by to také zachovat do budoucna CDS jako Ná-
rodní úřad pro certifikaci (National Certifying Body) i dneš-
ní školicí střediska (Examination Centres). A konečné i vyt-
vořeni "written practice" na základě ISO - 9712 tak, aby vy-
r.ovélo i SNT-TC-1A bude nepoměrně jednodušší. 

2 avé r 

Tento příspěvek 't>yl miněn spiše jako diskusní. Oe to také 
stručný nástin řešeni určitého problému, který musela řešit 
defektoskopie ve s.p. VÍTKOVICE jako jedna z prvních v ČSFR. 
Donniváme se, že před podobnými problémy v' budoucnosti budou 
star všechny podniky, které maji nedestruktivní zkoušení a bu-
cou chtít exportovat do zemi ES nebo jinam a naše zkušenosti 
jim mohou být užitečné. 

Souvisící dokumenty: 

1. ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Ed. 1989, Section V 
- Nondestructive Examination 

2. PK 1514 - 72 Předpisy pro kontrolu svarových spojů a návarů 
uzlů a konstrukci jaderných elektráren, experimentálních 
jaderných reaktorů a souborů. Překlad ČSKAE - ústřední 
informační středisko pro jaderný program - Zbraslav 

3. Směrnice COS č. 1/1986 - č. 2/1973 - č. 3/1981 - £. 1/1990 
- Kvelifikace pracovníků NDT 

4. SNT-TC-1A - Ed. 1984 - Recommended Practice for NDT Personnel 
Qualification end Certification, published by American So-
ciety for Nondestructive Testing 
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ÖNORM М 3040 - Anforderungen an das Prüfpersonal fur 
zestorurgfreie Prüfungen, Teil 1 - 3 (Allgemeine Bes-
timmungen. Qualificationsstufen I und XI. Qualifications-
' .4<fe III). 

tstion and Answer Book А, В, C, 0, Levels I, II, III. 
Published by American Society for Nondestructive Testing. 
SE - 709 Standard Practice for Magnetic Particle Exami-
nation (ident. s ASTM E-709-80 /1985/) 
SE - 165 Standard Practice for Liquid Penetrant Inspection 
Method (ident. s ASTM E-165-80 (1983) 
ISO/OP 9712-3 General Standard for the Qualification and 
Certification of Nondestructive Testing Personnel 
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BIB "WRITTEN PRACTICE", DAS AUSHXNGECHILD 
OES ÜNTSRNSHÄSNS 

О, Zimmermann, К, Huber» O* Gangibauer 
Lloyd в Register of Shipping, «ien und Linz 

0. Begriffsbestimmung 

Dia Tritten Practice" kann am ehesten als "Schrift-
liche Absichtserklärung" oder "Schriftliche Verpflichtung" 
ubersetzt werden« 

t, Sinn der "Written practice" 

Bs sollen топ einem Unternehmen, das eich bei der Er-
zeugung seiner Produkte der zerstörungsfreien Werkstoffprü-
fung bedient, die Anforderungen an das Prufpersonal dokumen-
tiert werden« Diese Anforderungen können entwerder as Teil 
eines Qualitataaicherungasystems festgelegt werden, oder auch 
als unabhängiges Ganzes« 

2« Mögliche Einsätabereiche 

Bs gibt weltweit nur ein Regelwerk, das die Erstellung 
einer "Written Practice" fordert, Hersteller von Druekbehal-
tem, die dem ASMB-Code entsprechen, müssen als Teil ihres 
Qualitatskontrollsystemea als Grundlage fur die zerstörungs-
freie Prüfung eine "Written Practice"' erstellen* 

Aber auch jene Hersteller, die sich nicht einer Quali-
fikation durch ASUE unterziehen wollen, können von der Ein-
führung einer "Written Practice* profitieren. Es ist sicher-
lich lerlchter, einem ausländischen Sunden ein international 
hekantea und anerkanntes Schema. zu orasentieren, als in müh-
samer Kleinarbeit den Nachweis zu fuhren, daea der eigene 
(nationale) Ausbildungsatendard den möglicherweise nicht 
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klar definierten Erwartungen des Kunden entspricht• 

Als dritte Gruppe von Unternehmen, fur die Erstellung 
einer "Written Practice" Vorteile fíír ihre Geschaftsentwick-
lung bringen kann, sind jene Organisationen zu nennen, die 
Dienstleistungen in Form von zerstörungsfreien Prüfungen im 
Ausland erbringen wollen. 

Schliesslich lässt sich eine "Written Practice*» auch 
dazu verwenden, von auasenstehenden Organisation zugekaufte 
Dienstleistungen auf dera Gebiet der aeratorungefreien Werk-
stoffprüfungen so zu reglementieren, das.'j sie den im eigenen 
Betrieb erbrachten, durch eine gleichlautende "Written Practi-
ce" geregelten Dienstleistungen einsprechen. 

Grundsialich soll aber gesagt werden, daa der «ert einer 
"Written Practice" darin besteht, ausländischen Kunden zu 
beweisen, d&3 die Anforderungen an das eigene Prufpersonal, 
und damit die Qualität .der zu erbringenden Dienstleistung in 
einem klar definierten Schema festgehalten sind* 

3. Verantwortung 

Die Verantwortung fur den Inhalt der "Written Practice11 
tragt das Unternehmens. Das bedeutet, das die "Written Prac-
tica" von einem Vertreter der Geschäftsführung unterschrieben 
v/erden щизз* Die Anforderungen in dieser Hinsicht sind nicht 
klar definiert, doch silite als selbstverständlich angenommen 
werden, dass von höchster Stelle, also vom Generaldirektor 
oder zumindest von seinem Stellvertreter fur technische Ange-
legenheiten , nach aussen hin die Verantwortung dafür dokumen-
tiert wird, fa welches Fora dae-Personal ausgebildet, geprüft 
und ernannt wird, das fur dle unzweifelhaft höchst vernant« 
wortungsvollen Tätigkeiten auf dem Gebiet der zerstörungsfreien 
Werkutoffprufung zum Einsatz kommt. 
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4* H4irt<»T>ffťona 

Der Begriff der "Written Practice* stenat aus der 
"Heconanended Practice", die die ASOC (American Society for 
Son-deetxuoclve Testing) in Form des Dokumentes SNT-TC-IA 
publiziert hat. Dieses Dokument ist erklartermassen zwar 
nur eine Empfehlung, ha$ aber durch die Aufnahme in den 
AďCB-Code weltweite Bedeutung und Anerkennung gefunden. 

5» ТиЪаТ* der "Written Practice* 

Hit der "Written Practice" wird grundsatzlich dokumen-
tiert, das die Verantwortung fur das Personal in der zer-
störungsfreien Werkstoffprüfung vom Arbeitgeber, das heiest 
vom Unternehmen, getragen wird«. Das bedeutet, das zwar die 
Dienstleistungen nationaler oder privater Organisationen 
bei der Veranstaltung von Ausbildungskursen und der Abhaltung 
von Prüfungen in Anspruch genommen werden können, jedoch 
deren Inhalt und Fonn den in der "Written Practice" vom 
Arbeitgeber festgelegten Anforderungen entsprechen müssen. 

Als interessante Alternative bietet sich die Ausbil-
dung und Prufung des in der zerstörungsfreien Werkstoffprur 
fung tatigen Personal* durch den vom Unternehmen ernannten 
eigenen Prüfer der Qualifikationsstufe 3 (KDE Level III}. 

Ba soll betont werden, das die Erfüllung d~r in der 
"Written Practice" festgelegten Anforderungen zur Ganze im 
Bahmen der Möglichkeiten jedes Unternehmens liegt. 

Dabei ist aber zu bedenken, das die "Written Practice" 
keine Auflistung von Minimal oder Maximalenforderungeniist, 
wie dies bei Zahlreichen technischen Regelwerken der Sali ist. 
In der "Written Practice", werden die tatsächlich gestellten 
Anforderungen dokumentiert, was bedeutet, das wahrend der 
Ьюег der Gültigkeit der "Written Practice" alle Personen, 
die in irgendeiner Form in der zerstörungsfreien Werkstoff-
prüfung tatig sind oder sein wollen, nach dem einmal fest-
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gelegten Schema. zi> behandeln sind* 

Um eine "Trittes Practice" zu erstellen, ist es unbe-
dingt notig, die betriebseigenen Bedingungen zu berücksich-
tigen. Das gilt besonders fur dien Inhalt dar Trainint ngakur-
se und spezifischen und praktischen Prüfung, die beide auf 
das Produktionsprogramm und die vorhandenen Einrichtungen 
fur die zerstörungsfreie Werkstoffprüfung abgestimmt sein 
müssen* Daraus wird klar, das die Entsendung von Personal 
in der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung zu Kursen und. 
Prüfungen, die von aussenstehenden Organisationen abgehalten 
«erden, nur Л»»™ möglich ist, wenn deren Inhalt mit den Beding-
ungen des eigenen Betriebes übereinstimmt* 

6* Aufbau der "Written Practica» 

Da eine "Written Practice" auf die Bedur.'nieae und. Mög-
lichkeiten eines Uternehmens abgestimmt vsrden muss, sollen 
im folgenden nur die allgemein gültigen und anwendbaren Ge-
sichtspunkte angeführt «erden* 

Die "Written Practice" soll normalerweise die Anfor-
derungen an die « M i Quell fikatioasstuf en (Level I, Level 
IX und Level III} in jedem der zur Anwendung gelaangenden 
zerstörungsfreien Prüfverfahren beschreiben* Bs Ist jedoch 
auch möglich» ein akzeptables System mit nur xwel Qualifi-
kation jstufen (Level II und Level III) anfsubanen* Sin sol-
ches System ist gerade, dann gerechtfertigt, wenn zum Beispiel 
von ausländischen Kunden In einem Auftrag die nicht völlig 
sinnhafte Forderung erhoben wird, das serstorungsfrele Werks-
toffprüfungen von einem Prüfer der Qualifikationsstufe 2 
durchgeführt werden müssen* 

Es durfte allgemein bekannt sein, das die Aufgabenver-
teilung normalerweise in der Form erfolgt, das ein Prüfer 
der Qualifikationsstufe 1 (Level Д ) die Prüfung durchfuhrt, 
die Ergebnisse vom Prüfer der Qualifikationsstufe 2. (Level 
II) interpretiert und bewertet werden, und die Terantworw 
tung fur die Tätigkeit dieser Prüfe» bei dem Prüfer 
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der Qualifikationsstufe 3 (Level III) liegt, der auch die 
notigen schriftlichen Unterlagen fur den jeweiligen Anwend-
ungsfall erstellt» 

Obwohl die Qualifikation eines Prüfers der Stufe 2 
üblicherweise auf die vorhergehende Erfahrung als Prüfer 
der Qualifikationsstufe t aufbaut, ist damit nich gemeint, 
das ein Prüfer der Qualifikationsstufe in besserer oder 
zuverlässigerer Fora prüft« 

Sehr wohl aber ist damit zu rechnen, das Kosten ge -
epart werden können, wenn Prufungsdurchfuhrung und Ergeb-
nisbewertung von einem einzigen Prüfer durchgeführt werden 
können« 

Der Aufbau eines Systemee mit nur zwei Qualifikations-
stufen kann daher auch tax das eigene Unternehmen in finan-
zieller Hinsicht nutzbringend sein« 

Diese Verlegungen sollen jedoch nicht darüber hinweg— 
tauschen, das ein Prüfer nur unter ganz bestimmten Umstan-
den direkt als Level П qualifiziert und zertifiziert werden 
Уяяи, 

7« Wesentliche Kiemente der Tritten Practice* 

Die "Written Practice" muaifestlegen, welche Schulbil-
dung von einem Prüfer erwartet wird, der die fur eine der 
Qualifikationen erforderliche praktische Erfahrung und Aus-
bildung (Training! durchlaufen soll« 

Grundsätzlich gilt, das das Training umso kurzer ist, 
je hoher die Schulbildung beziehungsweise akademische Aus-
bildung ist« Es ware jedoch wenig eiminU., daraus zu schliee-
•en-, das Absolventen einer Universität am rationellsten 
sum Prüfer der Qualifikationsstufe 1 ausgebildet werden 
können. Hier geht ее vielmehr darum, den fur das Unterneh-
men und für die Mitarbeiter optimalen Weg zu finden« 
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Von aussenstehenden Organisationen angebotene Trai-
ningskurse richten sich in ihrer Lange meist nach der 
niedrigsten Stufe der Schulbildung. Bier liegt wieder der 
grosse Vorteil fur die Abhaltung voj Trainingskursen im 
Unternehmen durch den Prüfer der Qualifikationsstufe 3 
(Level III), da diese Kurse auf die tatsächlichen Schul-
bildungsgrade der Teilnehmer abgestimmt werden können* 

Bevor jedoch, ein Tralningskurs besucht werden kann, 
müssen die auszubildenden Personen eine gewisse Zeit lang 
unter der direkten Aufsicht eines sertifierten Prüfer« 
arbeiten und solcherart praktische Erfahrung erwerben* 
Auch diese Zeitdauer muss in der "Written Practice" fest-
gelegt sein* 

Es steht Im Prinzip jedem Unternehmen frei, die Lange 
dieser Zeltspanne und auch die Lange der Trainingskurse 
fur die Qualifikationsstufen 1 und 2 in. jedem der zerstö-
rungsfreien Prüfverfahren selbst festzulegen, doch ist 
dringendst anzuraten» dass die in der "Recommended Practi-
ce No. SHT-TC-1A" angegebenen Empfehlungen nicht unter. -
schritten werden. 

Umgekehrt mag es unokonomisch sein» die Anforderungen 
zu hoch zu schrauben, -schliesslich ist zu bedenken, das die 
featlegungen nicht nur fur eine einzelne Person» fur eine 
einzige Qualifikationsstufe und fur ein Prüfverfahren ge-
weht werden. 

Die "Written Practice" muas eine Beschreibung des In-
cites der Trainingskurse beinhalten« Es ist dabei zu beseh-
en, das diese Offenlegung der Kurslnhalte fur den lnteres-
j,frten Kunden ein eindeutiger Hinweis sein kana, wie komper 

die zerstörungsfreie Werkstoffprüfung an dem von ihm 
! azierten Auftrag durchgeführt werden wird. Auch wenn ver-
miedene nationale technische Hormen mittlerweile in vielen 
;ilen einander sehr ähnlich sind, kann nicht 

orwartet werden, das ein Kunde, der sua Beispiel einen 
ipckbehalter nach ASÜB bestellt» von der Ausbildung der 
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zerstörungsfreien Prüfer» die sieh auf europäische Normen 
gestutzt hat, restlos uberzeugt ist. 

Vie schon zuvor erwähnt, liegt auch hier die grosse 
Chance fur ein Unternehmer«, das die Trainingskurse durch 
den firmeneigenen Prüfer der Qualifikationsstufe 3 (Level 
И Х ) zusammenstellen und veranstalten laset« Dadurch ist es 
möglich, die Kursinhalte optimal auf den zu erwartenden 
Auftragsfall oder Harkt abzustimmen und weitestgehende 
Akzeptanz zu finden. 

Ss solll.nochmals in Erinnerung gebracht werden» das 
es nicht die vermeintliche Autorität einer staatlichen 
Organisation ist, die geeignet ist, einen Kunden positiv 
zu beeindrucken, sondern die verantwortliche Peststellung 
von selten des Unternehmens, wie und in welcher Form das 
Personal in der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung ausge-
bildet wird. 

Als nächstes Element der "Written Practice" ist die 
Form der Prüfung festzulegen, die fur die Qualifikation 
als Prüfer der Qualifikationsstufen t oder 2 abzulegen ist« 

to weitestgehende Akzeptanz bei Kunden zu finden, wird 
eine Aufteilung in einen allgemeinen, einen spezifischen 
und einen praktischen Teil empfehlenswert sein. 

Sie Anzahl der Fragen fur den allgemeinen und fur den 
spezifischen Teil ist ebenso durch die "Written Practice" 
festzulegen wie die Anzahl der Punkte, die wahrend der prak-
tischen Prüfung beurteilt werden soll'. 

Im Gegensatz zur Abhängigkeit der Dauer der Trainings-
kurse von der Schulbildung ist die Anzahl der Fragen und 
Prüfpunkte nur von der Qualifikationsstufe und von dem 
jeweiligen zerstörungsfreien Prüfverfahren abhängig« 

Wie achon früher erwähnt, ist es unbedingt erförder-
lich, das die Fragen der spezifischen Prüfung und die Durch-
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fuhrung der praktischen Prüfung die betriebseigenen Möglich-
keiten und Anlagen und auch den zu verwendenden technischen 
berücksichtigen» 

Bs ist allgemein üblich und anerkannt, das die Prägen 
der allgemeinen Prüfung aus dem Gedächtnis zu beantworten 
sind,- wogegen die Prägen der spezifischen Prüfung unter 
Zuhilfenahme von technischen Unterlagen (Normen) beantwor-
tet werden können« Oer Grund dafür ist einleuchtend - einer-
seits muss von den Prüfern eine so weltgehende Kenntnis der 
grundlegenden Aspekte der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung 
erwartet werden, das sie die allgemeinen Prägen ohne Zugang 
zu schriftlichen Unterlagen beantworten können, andererseits 
ist es so gut wie unmöglich, alle Dei&ils der jeweiligen 
technischen Standards im Gedächtnis zu behalten, auf die 
sich die PrüfUngsfragen des spezifischen Teiles beziehen 
müssen« 

Die praktische Prüfung schliesslich soll anhand von 
durch den Kandidaten zu erstellenden PrüfanweiBungen an be-
kannten Prufobjěkteň durchgeführt werden« Damit soll die 
Fähigkeit demonstriert werden, die Anforderungen eines Kun-
den oder eines Standards in verwendbare Prüf anwei sungen zu 
übersetzen« 

In der "Written Practice" ist festzulegen, wie die 
richtigen Antworten zu jedem der Prüfungsabschnitte zu ge-
wichten sind« Diese Gewichtung ist in der "Recommended Prac-
tice No. SNT-TC-1 A" ausführlich beschrieben und sollte in 
dieser Poxm in die "Written Practice" übernommen werden« 

Schliesslich mus« in der "Written Practice" angeführt 
werden, wieviele Prozentpunkte -des. Kandidat in jedem der 
drei Prüfungsabschnitte und insgesamt erreichen muss, um 
die Prüfung zu bestehen. £s ist empfehlenswert, «nah aoeft 
in einem Zusatz festzulegen, wie vorzugeben Ist, wenn ein 
Kandidat die notigen Prozeatpunkte nicht erreicht. 

Nicht vergessen soll «erden, das die Qualifikation 
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eines Prüfers auch eine Prüfung seiner Sehkraft beinhalten 
muss. Hiebei unterscheiden wir zwischen der Sehschärfe, die 
mit Hilfe einer Sehtestkarte überprüft wird, und dem Farbuii-
terscheidunssvermogen, für dessen Überprüfung die von Auge-
närzten verwendeten Tesrkarten Anwendung finden, 

Bs ist zu beachten, das auch fur diese Überprüfungen 
in der "Written Practice" die Verantwortung seitens des 
Unternehmens übemorasen werden гоиоз. 

8. Zusammenfassung Aer Bedingungen fur die Qualifikation 

Wie wir festgestellt haben, sind die Bedingungen fur 
Qualifikation eines Prüfers der Stufen 1, 2 oder 3 generell 
aus den folgenden Elementer. zusammengesetzt : 

Schulbildung 
pг.-.кtif--che Erfahrung 
Trainingskure 
allgemeine, spezifische und praktische Prüfung 
Prüfung der Sehkraft 

Diese Elemente sind unbedingt einzuhalten, wenn Prüfer der 
Qualifikationsstufen 1 oder 2 uasgebilder und qualifiziert 
werden sollen. 

Soll ein Prüfer mit ausreichender Erfahrung direkt zun 
Prüfer der Qualifikationsstufe 2 (Level II) ausgebildet wer-
den, das heisst ohne den Umweg über die Qualifikation als be-
vel I rait anschliessender praktischer Erfahrung, kann dies 
erreicht werden, wenn seine praktische Erfahrung in einer 
Tätigkeit, die der eines Level I entspricht, also nicht 
seine praktische Erfahrung als qualifizierter Level I, die 
Anforderungen der "dritten Practice" erfüllt. 

Dieser Weg konnte bereite mit Erfolg in einigen Unter-
nehmen in der CSFR beschritten werden und bietet sich vor 
allem dann an, wenn das in der "Written Practice" festgeleg-
te Schema nur zwei Qualifikationsstufen, nämlich Level II 
und H I beinhaltet. 
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Der Prüfer der Qualifikation*stufe 3 (Level U ) kann 
auf verschiedenen Wegen qualifiziert werden« In>der "Written 
Practice" sollte auf jeden Pali eine der folgenden Beuten 
beschrieben werden t 
1) Qualifikation durch Prüfung - wobei diese Prüfung ent-

weder durch ASNT (American Society for Nondestructive 
Testing) direkt oder durch eine andere Organisation erfol-

gen kann« Lie Prufungsbedingungen (Anzahl der Prägen, 
Gewichtungefaktoren) sind auf jeden Fall in der "Writ-
ten Practice") festzulegen« 

2) Qualifikation ohne Prüfung - hier stehen den Unterneh-
men zwei Wege offen« Einerseits, kann in der "Written 
Practice* festgestellt werden, das ein qualifizierter 
Prüfer der Stufe 2 (Level II) nach einer gewissen prak-
tischen Erfahrung zum Prüfer der Stufe 3 (Level III) 
ernannt wird« Andererseits kann das Unternehmen in der 
"Written Practice" auch festhalten, das eine betriebs-
fremde Person, die entsprechende Qualifikation nachwei-
sen kann, zum Prüfer der Stufe 3 (Level III) ernannt 
wird« 
Dieser Weg wird dann von Vorteil sein, wenn im Unter-
nehmen die Vertrautheit mit den auslandischen Normen 
fehlt, die für den Kunden bzw. ten Auftrag gelten« 

9« Zertiflzierung/gTTianwnripi 

Die "Written Practice" mustdle Erklärung beinhalten, 
das Prüfpersonal, das den Qualifikationsemforderungen ent-
sprochen hat, durch das Unternehmen mit einem Ernennungs-
schreiben mit den für die jeweilige Qualifikationsstufe 
vorgesehen Aufgaben betraut wird« Dieses Ernennungsschrei-
ben kann entweder durch den ernannten oder qualifizierten 
Prüfer der Qualifikationsstufe 3 (Level III) oder durch 
die Vertreter der Geschäftsführung unterschrieben werden« 

Bs soll nochmals in Erinnerung gerufen werden, das 
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die Verantwortung fur die Qualifikation und Ernennung von 
Personal in der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung ausschliess-
lich beim Arbeitgeber, also bei dem Unternehmen liegt» Unter 
den bereite beschriebenen Bedingungen können zwar die Dienste 
aussenstehender (nationaler, staatlicher oder privater} Orga-
nisationen in Anspruch genommen werden, doch ist die Gültig-
keit der von solchen Organisationen ausgestellten Bescheini-
gungen und Ausweise erst dann gegeben, wenn der Arbeltgeber 
durch sein Ernennungsschreiben dies anerkennt» 

Die "Written Practice" soll schlieslich noch festhalten, 
wie lange eine erteilte Ernennung gültig ist, in welcher Form 
eine eventuelle Verlängerung der Gültigkeit überprüft wird, 
und wie die Verlängerung der Gültigkeit erfolgt» 

10» Abachluas 

Wir haben in der "Written Practice" ein Dokument kennen-
gelernt, das dem international üblichen trend folgend, die 
Verantwortung fur einen wesentlichen Aspekt seiner Tätigkeiten 
dem Unternehmen zuordnet. Es let zu beachten, das erfolgreiches 
Marketing in hohem Masse davon beeinflusst wird, wie kompetent 
und eelbstanding ein Unternehmen auftritt. Die "Written Practi-
ca" ist ein geeignetes Instrument, um in einem sehr sensiblen 
und sicherheitsrelevanten Teil der Aktivitäten eines Unter-
nehmens als Aushängeschild zu dienen» 
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MOŽNOSTI ANALÝZY JEDNO- A DVOUROZMĚRNÝCH ULTRAZVÍJKOVÍCH SIGNÄLÖ 

Doe. Ing. Josef Manääk, CSc., WIS, Liptovský MikuláS 

1. rtvod 

Správné určen1 velikosti vady /s uvážením Četnosti výskytu 
převážně malých vad/ v součásti je přea trval* zdokonalování 
defektoskopické přístrojové techniky stále zatíženo jistou chybou. 
To je zapříčiněno tím, že u malých vad se kromě technologie 
zpracování součásti, rozsahu zkoušky, pravděpodobného rozložení 
a geometrie vady, druhu možných vad a jakosti povrchu součásti, 
parametrů užit* defektoskopické přístrojové techniky a typu použité 
sondy, podílí na správném vyhodnocení zkoušky, tj. např. určení 
velikosti náhradní vady a dráhv к vadě, také zvolená vyhodnocovací 
metoda /srovnávací, diagramová a výpočetní/. Proto je snahou 
získávat ze snímaného ultrazvukového časového signálu další dopl-
ňující informace, které by alespoň částečně napomohly eliminovat 
tak* výSe uváděn* nežádoucí vlivy, tj. docílit kvalitativně vyšší 
úrovně defektoskopické kontroly součástí. 

Za tímto účelem lze užít osvědčených matematických metod, 
k+eré umožňují mn. zpracovávat informace o průbězích amplitud 
ech také s uvážením změn ve fázových poměrech ech, a to jak ve 
frekvenční, tak také v časové oblasti. 

2. Teorie 

Stávající matematické metody vhodné к analýze jedno- a dvou-
rozměrných ultrazvukových signálů lze členit na: - matematické 
metody к analýze jednorozměrných zpravidla časových průběhů sig-
nálů ech; - matematické metody к analýze dvourozměrných signálů 
ech, tj. např. amplitud ech, frekvencí ech ap. 
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Obr. 1b Počítačové V? zobrazení signálu echa /«-bitový počítač 
PMD «5, mozaikové tiskárna PRT «0/ 
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2. 1 Matem« tick A metody к analýze jednorozměrných signálů ech 

Jako vhodn* pro použiti к analýze jednorozměrných signálů 
ech se jeví Fourierova integrální transformace a Hilbertova 
transformace. 

Fourierova integrální transformace ja^o funkce komplexní 
proměnn* Х/f/ časového průběhu signálu echa х/t/, obecně pro бае 
te(-a> ; a> ) je definovaná výrazem 

a9 
Х/f/'m* [x/t/] » / x/t/ . e ^ 2 * * 1 dt, /1/ 

-OD 
ve kterém f značí frekvenci. 

Z výrazu /1/ a z obr. 2 je zřejmá, Se obecně pro neperiodický 
průběh signálu echa /obr. la, b/ se takto zíeká spojité spektrum 
Х/f/ e amplitudou 

I Х/f /1 « Cx|/f/ + x|/f/ ] 1 / 2 /2/ 

a fází 

Z/t/ « tan"1 CXj/f/ / Хд/f/ ] , /3/ 

přičemž 

XR/f/ a / x/f/ . cos 2frft dt , /4/ 

Xx/f/ * / х/f/ . sin 2frft dt . /5/ 
-OJ 

Kromě prezentovaného amplitudově a fázového frekvenčního 
spektra /obr. 2/, lze s užitím uváděné transformace a dalSích 
pomocných výrazů dále získat spektrální obálku, vlastní spektrum, 
vzájemné spektrum, aj. /obr. 3/. 

Hilbertova transformace х/t/ časového průběhu signálu echa 
х/t/, obecně pro te(-e> ; oo ) je definovaná pomocí konvolučního 
integrálu 
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ve VF zobrazení na obr. 1 b s užitím FFT /Past Fourier 
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х/u/ 
í/t-už 

du . / 6 / 

přičemž х/t/ se označí jako konvoluční integrál časového průběhu 
signálu echa х/t/ s výrazem / /, tj. 

2 výrazu /6/ a z obr. 3 je zřejmé, že užití Hilbertovy trän» 
лГогхасе v rémci ultrazvukové defektoskopie může znamenat další 
rozvíření v praxi již užívaných postupů. Za povšimnutí stojí rov-
rsěi ta skutečnost, že výsledné zobrazení setrvává v časovém pros-
toru, a ne jako je tomu, např. u Fourierovy integrální transformace, 
v kmitnítovém prostoru. 

Obr. 3 Amplitudová a fázová charakteristika obecného impulsního 
signálu získaná pomocí Hilbertovy transformace 

2.2 Matematické metody к analýze dvourozměrných signálů ech 

х/t/ = х/t/ e / 1/rt / /7/ 

Jako vhodné pro použiti к analýze dvourozměrných signálů 
ech se jeví-transformační B*t«dy, tj. Ortogonální transformace 
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/Fourierova transformace/, Valshova - Hadsunardova transfornace, 
if jednorozměrná a dvourozměrná transformace; - predikční metody, 
tj. netody PCM, DPfM, ADP^M, Modulo-PCM aj.; - hybridní metody, 
tj. metoda MT a MFCH, popř. jiná. 

Společným znakem vSech výSe uváděných matematických postupů, 
popř» jiných, je ta akutečnost, Se pomocí nich je dvourozměrný 
signál ech zobrazen, např. na displeji monitoru samočinného počí-
tače v tzv. zakódovaném tvaru, liěícího se od klasického prostoro-
vého, popř. pseudobarevného zobrazeni signálu ech /obr. 4/ Г2] 

Obr. 4 Ukázka prostorového a pseudobarevného zobrazeni dvourozměr-
ného signálu ech 

Transformace dvourozměrného signálu ech do tzv. zakódovaného 
tvaru, technicky realizovatelná, např. pomocí moderních VISI ele-
ktronických prvků, umožňuje docílit úaporn* archivace signálů ech 
v paměti samočinného počítače pro potřeby dalSího počítačového 
zpracování /porovnání snímaného echa s etalonovými echy ap./, mini-
malizace přenosových časů do výkonnějšího samočinného počítače 
/maximalizace rychlosti přenosu dvourozměrných signálů ech na dovo-
lené úrovni jeho zkreslení - počet binárních symbolů za jednotku 
času/. • 
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ULTRAZVUKOVÉ SONDY LLT PRO VADY, 
KOUlá К POVRCHU 

Jaroslav Obraz Ing.CSc., VPZ VtJ Praha 

1. tivod 
Při dynamickém namáhání silami, rovnoběžnými s povr-

chem, vznikají v materiálu únavové trhliny, orientované 
kolmo к povrchu. Jako příklad lze uvést tělesa tlakových 
nádob reaktorů jaderných energetických zařízení, kotle a 
nádoby v chemickém průmyslu apod. Pro zajištění bezpečné-
ho provozu ae stav materiálu, zejména svarových spojů, pe-
riodicky zkouší. Zjištuje se vznik a případný růst únavo-
vých trhlin. Tyto provozní prohlídky, zejména jaderných, 
zařízení, jsou převážně ultrazvukové. Některé způsoby to-
hoto zkoušení podrobně popisuje práce z roku 1078 /1/. 
V ní se, ve shodě s tehdejSím stavem techniky, dokazuje 
u tlustostěnných součástí, jako jeou tlakové nádoby JE, že 
tyto vady lze bezpečně zjistit pouze při tandemovém zápoje, 
ní dvojíce ultrazvukových sond, vysílajících a přijímají-
cích příiSné vlny, nepřímo odraženým svazkem (obr. t a ) . 

1 2 
C l O 

<h 

Jednosondové zkoušení přímým svazkem (obr, 1b) 

1 • 2 
O 
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je použitelné pouze do malých hloubek. Ve větších je pro 
trhliny к povrchu málo citlivé. Příkladem použití této tech-
niky jaou podnávarové trhliny v základním materiálu pod 
austenltickým plátováním tlakových nádob JE. 

V místech, kde nelze umístit sondy 1 a 2 v tandému pod-
le obrázku 1a a vady mohou být ve vSt&ích hloubkách, skouSí 
se dvěma, sondami přímým svazkem (obr* lc) 

Konečně je možné trhliny kolmé к povrchu indikovat fokusu-
jící sondou Cobr. Id) 

jejíž citlivost к ohniskové oblasti dovoluje přijímat vlny 
vyzářené okraji trhliny. Fokusující sondy se e úspěchem 
využívají pro zjišťování trh?, in ve francouzských jaderných 
elektrárnách /3/, /4/. 

Nejspolehlivější ze všech způsobů, uvedených v obr* 1, 
je tandémové zkoušení nepřímým svazkem. Jeho nevýhodou je 
použiti dvou sond s různým odstupěm podle hloubky vady, je-
hož maximum je bezmála 2 4 2 (d je tloušťka součásti)* 
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Například zkoušení tlakové nádoby reaktoru W E R 440 vyža-
duje osm sond vysílajících a devátou přijímající, aby se 
prozkoušela celá tloušíka 200 mm. Dráha ultrazvukového Im-
pulzu je nezávislá na hloubce vady a proto ji nelze přesně 
určit /1/. 

V současné době však byla v literatuře /5/ až /7/ pop-
sána možnost zjišťovat a hodnotit vady, kolmá к povrchu, 
jednou sondou se dvěma měniči. Využívá se transformace vln* 
Předmětem tohoto příspěvku jsou teoretická základy, popis 
a zhodnocení této metody. 

2. Transformace druhu vlny na vadě 

Při tandémovém zkoušení nepřímým svazkem se používá 
stále téhož druhu vln. К odrazu dochází jednak na kolmé 
vadě a jednak na protilehlém povrchu. Když však na vadu 
dopadne vlna podélná a transformuje se na vlnu příčnou, 
lze dosáhnout, Se bod výstupu vysílané vlny je totožný ne-
bo vzdálený o malou délku AI od. bodu vstupu vlny přijíma-
né (obr. 2). Potom lze vysílací a přijímací měnič uložit 
na tentýž lomový klín. Vznikne dvojitá úhlová sonda pro 
zkoušení součástí s konstantní tloušťkou /5/ až /7/* Po-
délná vlna se vysílá pod úhlem ct<45°* 

Z diagramů v literatuře /2/ je patrné. Že při úhlech 
d o p a d u 4 0 ° se na protilehlém povrchu (volné rozhraní) 
odráží nejméně asi 50 % dopadajícího akustického tlaku. Po 
odrazu podélná vlna dopadá pod úhelm cC » 90° —o£na plochu ' 
(trhlinu) kolmo к povrchu* Jde opět o volná rozhraní, na. 
němž kromě odražené podélné vlny vzniká i vlna příčná* Po-
délná vlna dopadá pod úhlem vyšším, než 45°, a proto čini-
tel odrazu Ryj, je 40 až 60 % tlaku vlny dopadající /2/. 
Příčná vlna T se vrací zpět do sondy po úhlem kolem 60°, 
Podle druhů vln, vyskytujících se ve zkoušeném materiálu, 
byly nazvány sondy LLT, 
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obr- 2 
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Bod výstupu a vstupu ultrazvuku jsou nŠkdjr totožné. 

středový paprsek ultrazvukového svazku se odráží v hloubce 
2dtg Д 1 

h (1) 
tg o*, l + tg rO T 

kdecí-^, popř. cúj je úhel lomu podélné, popř. příčné vlny, 
vystupující, popř, vstupující do lomového 
klínu 

d tloušťka materiálu 
č-> 1 vzdálenost bodů výstupu a vstupu podélné 

a příčné vlny. 
tJhel ev-j je funkcí úhlu lomu eO^ a indexu" lomu na volném 
rozhraní 

<C'T »£/2 - are sin sin (7b/2 -oCj.) (2) 

Pro úhly v rozmezí 0<c</L < 50° je závislost cO ' vynese-

na na obr. 3. 
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Pro trhliny v blízkosti protilehlého povrchu je vhodná son-
da LLT s různými body výstupu podélné a příčné vlny« Z vý-
razu (1) je vidět, že hloubka maxima citlivosti sondy stou-
pá se zvětšující se vzdáleností Д>1« 

3« Citlivost úhlových Bond LLT 

Pro orientační určení citlivosti sond postačí činitel 
průchodu echa, odraženého od velké odrazové plochy« Osové 
paprsky svazků podélné a příčné vlny jsou naznačeny na obr. 
2« Celkový činitel průchodu D v ideálním materiálu bez út-
lumu je součinem činitelů odrazu a průchodu 

DLLT * °LL • • RIiTe ^TL 

dnitel průchodu podélné vlny z lomového klínu 
1 do zkoušeného materiálu 2 
činitel odrazu na materiálu 
činitel odrazu na velké odrazové ploše 3 při 
transformaci dopadající podélné vlny na příč-
nou T 
činitel průchodu příčné vlny, dopadající ге 
zkoušeného materiálu 2 do lomového klínu T 

Výrazy pro dílčí činitele odrazu a průchodu jsou uve-
deny v literatuře /2/« 

Na obr« 4 byl vynesen celkový činitel průchodu v *á-
visloati na úhlu lomu oO L vysílané podélné vlny. Závislost 
platí pro odraz na nekonečné odrazové ploše« Poslouží к 
orientačnímu posouzení citlivosti sondy LLT a jejímu srov-
nání s tandemem sond podle obr«'ta« Při tandemovém zkouSe-
ni podle obr. ta celkový Činitel průchodu 

kde je 

*LL 
R. LT 

TL 

®TTT a ^LT * ®TT * ®TT * ®TT (4). 
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obr, 4 

Při příčné vlně, odražené pod úhlem 45°, je činitel 
ОфФФ • 0,53. Z obrázku 4 je vidět, Že tuto hodnotu má či-
nitel Djjj, pro úhel lomu =^7,5°, což je úhel, vhodný 
pro sondy, určené pro trhliny blízké к povrchu, a to aei od 
5 mm. Obdobný nebo nepatrně vyšlí činitel průchodu Р^тл> 
mají i sondy s úhly lomu kolem oC^ ̂ 40°, vhodný pro zjišr 
{ování trhlin v blízkosti protilehlého povrchu součástí o • 
tloušťkách 150 az 200 mm. Pro součásti o tloušťkách mezi 
100 a 150 mm a vady v hloubkách kolem 100 mm se vysílá 
pod úhly cí-̂  ̂ 1 5 ° až 30°. Po'toa činitel průchodu se po-
hybuje kolem 0,3. Cltlkvost takové sondy LUT je až o 3 dS 
vyšší než dvojice tandému s nepřímým svazkem* 
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4« Závžr 

Те Vývojové a provozní základně VÚ Praha - Běchovi-
ce byly realizovány a vyzkouSeny funkční vzorky sond L M ' 
prozatím třech typů» První z nich je určen pro vady v hloub-
kách od 5 do 30 mm, úhel lomu podélné rlnyeC/, * 8°. Dalží 
dva druhy mají úhly »22°, popř* oCL « 40 . *y jsou p9» 
uiltelné pro zkoušeni součástí jednak do tlouStSc 100 mm 

obr. 5 
a jednak do 200 umu Je samozřejmé, £• sonda. U S , určená pře-
vážní pro provozní skouSení tluatosténných nádob a. jejich 
svarů, musí být navríena a ohledem na tlouStka součásti 1 
hloubku hledaných vad« 

Ba obr* 5 je ukázán lomový klín sondy* EU*» ur&ení pro 
zkouSeni velkých tlouStěk, do 150sš 200 mnu Výsledky orten-
tačních zkou&ek a Jejich srovnáni* s dvojicemi tandéeov* us-
pořádaných sond, doposud používaných» ukánly srovnaielnou 
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citlivost 1 rozlišování vad při všech výhodách jednoeondové-
ho zkoušení* 

Další podobné výsledky proměření se publikují v časo-
pise* TPZ VtJ Praha - Běchovice může navrhnout a realizovat 
sondy UJl podle okamžltýeh potřeb zkoušení* Jejich použitím 
se podstatně zvýšila zjistitelnost případných únavových trh-
lin v tlakových nádobách jaderných reaktorů. 7VBE« která při 
použití dosavadní metody- přímého odrazu (obr* 1Ъ) je velmi 
nízká* 
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Sezrihm obrázků 

obr. t Způsoby ultrazvukového zjišťováni trhlin, kolmých 
к povrchu 
a.) tandémové zkoušeni odraženým svazkem (nepřímým) 
b) zkoušeni přímým svazkem 
c) tandémové zkoušení přímým svazkem 
d) zkoušeni fokusujícími sondami 

obr« 2 Zjišťování trhlin, kolmých к povrchu, sondou L U я 
transformací druhu vln 
a.) odraz a transformace osobého paprsku 
b) dráha osového paparsku в vysílacího (V) do při-

jímacího (P) měniče 

obr. 3 Závislost úhlu.0^ transformované příčné vlny (X) 
na úhlu lomu ь vysílané podélné vlny (L) 

obr. 4 Celkový činitel průchodu РуТЛ> echa v závislosti na. 
úhlu lomu vysílané podélné vlny 

obr. 5 Tvar lomového klínu sondy LTff pro kolmo orientované 
trhliny v hloubce od 20 do 50 mm v závislosti na. 
tloušťce součásti od 40 do 150 nn 
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M02MOSTI URCOVANXA PORUŠENOSTI BLOKOV DEKORAČNĚ!*) КАМЕЙЛ 
IMPULZOVO DYNAKtCICfm METÚDAMI 

RNDr. Blažej Pandul*. Ing. Stefan Szabö 
KOL. BF VST Park Komenského lO. 043 84 KOSICE 

ÜVOD 
КатеЛ Je naJroz*ireneJ*ou a pre to najvlac pouiivanou 

stavebnou surovinou. Pre svoje výborné vlastnosti, dané 
přírodou, sa ui v dávnej mi nul os t. i stal hlavným stavebným 
mateři AI о». Vývoj stawbiwj architektúry nielen vo svate, 
ale aj u nás zaznamenáva v mnohých případoch návrat к 
pri rodnému kameftu. Vcfaka vysokým hodnotám fyzikálnych a 
mechanických charakteristik. dlhej Životnosti a 
dekoratívnosti. kamert má Široké uplatněni*. 

Jedným z problémov v kamenárskej výrobě Je určovanie 
skrytej porušenosti Ы okov dekor atné ho катеЛа. Pri amo v 
kamenárskych výrobníach ni skrytá poruftenost vplyv na 
narezanie bloku s Co najmenfiittl stratami. Připadne dutiny, 
často sa vyskytujdce v Ы ok och pr í rodného kamerta, majů 
nepriaznivý dopad na listy pil. ktoré sú osadené umělými 
diamantami, a okrem toho sa ziska neplnohodnotný výrobek. 

V súСasnosti rietenie tohoto problému v kamenárskej 
výrobě na Slovensku Je velmi aktuálně. Na základe dohody o 
vzájomnej spolupráci, a technickej pomoci SPK Levice a BF VST 
Koáíce bol tento problém rieiený pomocou termoviznyeh aerani 
v infraCervenom spektr* a impulžovými dynamickými metddami. 
Výsledky experimentov. ukázali С 1 I.Se prvá z uvedených 
Metód poskytuje JednoznaCne interpretovatelné výsledky, ale 
předl2u Je dobu exper i mentov natoTko. ie nie Je vhodná pre 
vyu2itie v praxi. Preto sne experimenty zamerali na overenie 
vhodnosti zistovánia porušenosti hlokov dekoraCného kamerta 
impulžovými dynamickými metúdaml. 



EX PERI MENTtf LNA CAST 
Experimenty bol i realizované v labor«tórnytíb 

podmienkach Katedry dobývaní* loZisk BF VST v Kofticiach a v 
kamenArskej dielnl SPK SpiAské Vlachy. Pre posúdeni e> 
porutmostl blokov dek oř »Cn« ho кшмА» bol o potřebné 
rozpracovat metodiku merania vhodnú pře uplatněni* v praxi. 

Е ж р в М а т Ш г а merania s w vykonali na bloku Suly s 
rozměr mi lOOO м ÍOOO * ÍOOO mm . Modelový blok bol podrobený 
ü£inku náloži trhaviny, кtor* vyvolali Jeho porušenost. 
Ц*гап1а boll vykonané ultrazvukovou aparatúrou Material 
tester typ 343 s frekvenelou budit* ÍOO kHz. Vzhladovi na 
mocnosti aplikAde v praxi, merania sme vykonali met ódou 
pr*2arovania a metúdou profilováni*. Při metúde preSarovanla 
sm? rozdělili dve proti Táhlé steny bloku na Stvorcovü siel о 
straně Stvorca 50 mm. Merania sme vykonali prelarovanim 
Jednotlivých protileSiacich fttvorcov slete. Pr i metöde 
profilovánia sae postupovali tak. Se budifi sme umlestnlli na 
pr ectnú stenu bloku, a sni maC sne premiestAovali po horne J 
ictere modelového bloku. TAto stená bol a rozdělen* ttvorcovou 
si etou o straně fttvorca SO mm. Merali sne Cas příchodu 
ultrazvukového vlněnia z pevne umiestneného budi£a do 

Jednotlivých fttvorcov tejto slete. 

Ti »to merania sme. vykonali před к «2 dým odpal om niloi* 
trh«vlny. Takýrato spOsobom bol o mofné porovnávat. кtor* z 
pcajíitých metod lepéie indikuje narastajúcu poruftenost 
modelového bloku. Výsledky bolí spracované na osobnom 
počítači Microsystem PC/AT takým spOsobom. 2e Cas přechodu 
ultrazvukového vlněni a cez meranü Cast modelového bloku 
pol nahradeňý hodnotami, ktoré charakterizovali mieru 
porušenosti. Pri metod* profilovánia boll programem 
uspoř i adané éasy příchodu ultrazvukového vlněnia do 
izolinii. Ako naJvhodnější odfctup raedzi izollniami bol* 
»t*noven* doba 10 ijs . Výsledky sú uvedoné na obr 1. а г. 

Na obr 1. Je znAzornenA vfavo bo£nA stená neporučeného 
bl$fcu s výsledkami merania metodou pre2arovania, a vpravo 
horn*. stená bloku s výsledkami merania metódou profilovania. 
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2 výsledkov vyplývá, ie modelový blok vykazuje smerom к 
povrchu určitý stupeň porušenosti, ktorý je na obr. 1. vlavo 
znázorněný hodnotou 1. Po uskutočneni odpalu nálože trhaviny 
bol modelový blok znovu premeraný obidvoma metodami. Celkove 
bol o uskutočnených 7 odpalov náloži trhaviny. Výsledky po V. 
odpale sú znázorněné na obr. 2. Na lávej straně obrázku je 
znázorněná oblast poruSenia. ktorá vznikla po uskutočneni 
odpalův. Na právej straně obrázku Je znázorněni oblast, kde 
nastal výlom spósobený náložou trhaviny a změny, ktoré 
nastali v tvare a rozmiestneni izolínií. 

DalSie merania bol i realizované na blokoch andezitu a 
mramoru v kamenárskej dielni SPK SpiSské Vlachy. Blok 
andezitu z lokality Hubo£ovce o rozměrech 1300*070*790 mm 
bol makroskopicky porufiený. Jednotlivé plochy bloku bol 1 
rozdělené étvorcovou sietou. Na merania bol a použitá 
ultrazvuková aparatúra Material tester typ 543 o frekvenci i 
budiča 40 kHz. Budič bol umiestnený v střede prednej plochy 
bloku. Sni mač bol postupné prikladaný do stredov fitvorcov na 
protiTahlej hornej a bočneJ ploché. Namerané hodnoty sú 
uvedené na obr. 3. Izoliniami je znázorněný proces Siřeni a 
energie ultrazvukového vlněnia v sledovanou bloku. 

Blok mramoru z lokality Sivec o rozměr och 
168S*1470*1 OÖO mm bol vizuálně makroskopicky neporušený. 
Postup merania bol zvolený ako v predchádzajúcom pripade. Na 
meranie bol a použitá aparatúra Material tester typ 543, s 
frekvenciou budiča 40 kHz. Budič bol umiestnený aj uprostřed 
zadnej plochy bloku, pretože energia budiča nestačila na 
prežiarenie celého bloku. Namerané hodnoty sú na obr. 4. Po 
ukončeni merania bol blok rozřezaný na Jednotlivé časti, na 
ktorých bol o sledované, či Je porufiený alebo celistvý. 

• VYHODNOTENIE EXPERIMENTOV 
2 výsledkov experimentov možno usúdlt, Se impulsové 

dynamické metúdy sú vhodné pre určovanie porušenosti blokov 
dekoračného kaaefta v praxi. Metodika merania poulítá při 
experimentech v laboratóriu a kamenárskej dielni. dostatečné 

3 
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presne indikovala porušenost. Metóda pre2arovania ж využitím 
počítačového spracovania umožňovala urCil rozsah oblasti 
porušenosti bloku. VhodneJSou pře pouSitie v praxi sa 
ukázala metóda profilováni a. ktorá velmi presne lokalizovala 
poruchy v bloku andezitu. Izolinie Casov příchodu 
ultrazvukového vlnenia kopírovali přítomné poruchy. 

• V případe experimentu na bloku mramoru sa ukázalo. 2e 
skúmaný blok zn&Cne absorbuje energiu ult raz vilkového 
vlnenia. a preto bol o potřebné polohu budí Ca měnit tak. aby 
bol pre2iarený celý priestor sledovaného objektu. Aparatúrou 
Material tester typ 543 nebol o možné pre2iarit celý blok 
mramoru. Izolinie preto nedostato£ne identifikovali 

poruSenost bloku. ktorA bol a zistená po rozřezaní bloku na 
Jednotlivé Časti. 

ZÄVER 
Z výsledkov exper i mentov vyplývá. 2e pomocou 

impulzových dynamických metúd Je možné urCovat poruSenosl 
blokov dekoraCného kameňa. Hlavnou výhodou použitej metodiky 
merania Je to. 2e umožňuje posúdit Cl Je blok poruSený. a 
poruchy priestorovo lokalizovat. To umoSrtuJe správným 
vyberoro směru primárného řezáni a bloku zvýSit výlainosl 
blokov. a tým ovplyvnit ekonomiku závodu a podniku. 
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MoeNOSii URČOVANÍ A PORUŠENOSTI BLOKOV DEKORAČNÉHO КЛМЕЯЛ 
INPULZOVO imONZCKtKI NETÖDAMI 

RNDr. Blažej Pandula, Ing. Stefan Szabú 
KOL BF VST Park Komenského ÍO. 043 84 KCfilCE • 

ÜVCO 
Kamefl Je najrozáirenejtou a preto naJviae používanou 

stavebnou surovinou. Pre svoje výborné vlastnosti. dan* 
prirodou, sa už v dAvneJ minulosti stal hlavnym stavebným 
materiálem. Vývoj stavebnej architektury nlelen vo svete. 
ale aj u nAs zaznamenAva v mnohých prlpadoch nAvrat к 
přirodnému kamenu. Vtfaka vysokým hodnotAm fyzi kAlnych a 
mechanických charakteristik, dl hej životnosti a 
dek or atívnosti, kameA mA tirok• uplatněnie. 

Jedným z pr oble nov v kaioenArskeJ výrobě je ur С ovarii e 
skrytej porušenosti blokov dekora£ného kamerta. Priarao v 

kamenArskych výrobní ach mA skrytA poruSenest vplyv . na 

narezanie bloku s Co naji—ritf ml stratanl. Případné dutiny. 
Často sa vyskytujúce v blok och pr i rodné ho kameňa, majů 
nepriaznivý dopad rva listy pil, ktoré sú esadené umělými 

/ 

diamantami, a okre« toho sa zisk a neplnohodnotný výrobek. 
V süCasnosti rieSenie tohoto problém v kaa»nArskeJ 

výrobě na Slovensku je velni aktuAlne. Na Základe dohody o 
vzájoanej spolupráci a technlckej posici SPK be vice a BF VST 
Kolice bol tento prob1.*и rieSený pomocou termovíznych merani 
v infratervenom spekt-e a Impulžovými dynamickými metodami. 
Výsledky experimentov ukAzali t i ],2e prvá z uvedených 
mettSd poskytuje JednoznaCne interpretovatelné výsledky, ale 
předl žu Je dobu exper i ment o v natelко, že nie Je vhodná pre 
využitie v praxi. Preto sne experimenty zamerali na overenie 

vhodnosti- zistovania porušenosti blokov dekora£ného kameAa 

impulžovými dynamickými metédael. 
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EXPERIMENTÄLNA CAST - . . 
Experimenty bell realizované... ~ -:v Xaboratdrnyeh 

podmi enkach Katedry: dobývaní a ložiSk -BF,'VST v KaSteiafch a v 
кanenárskej diel ni . SPK Spišské Vl achy. - Pře posddwtte 
porušenosti blokov: dekoraCného kamerta bolo potřebné 
rozpracovat metcdiku merania vhodnú pr» uplat.ienie-^v. praxi . 

Exper i mentálně merania- sme vyk°n»li na,bloku-_*uly * 
rozměr mi ÍOOO * Л ООО * ÍOOO ma . Modelový blok bol podrobený 
účinku náloži trhaviny, ktoré vyvolali" JehoporuSenost. 
Mer ani a boli vykcnáné ultrazvukovou 'aparatúrou' Mater1 al 
tester typ S43-s-Kfrekvenciou budie*'I«©'kHz. Vzhladom na 
možnosti aplikáei~e-' v praxi, merania smevykonall":metdcto«i 
pr ež ar ováni á a metúdoú profiloVanla.Pri metóde přeSarovarvla 
sme rozdělili dve proti I ahlé steny bloku na StvfeřebVú slet o 
straně štvorca 'Й0 'iiňa. Mer ar. i a " sme Vykonali prež ar ováni • 
jednotlivých proťiiežiacich Stvorcóv: '-siete. Pri metöd» 
profilováni a sme pbstupovali tak, žebudiC smě umi estni 1 i na 
prednú stenu bloku, á sni mař sme piremi ěstrtovali po hor ne J 
ster i modelového blöku. Táto stená bolЛ rozdělená" »tvorcovou 
s i et au o straně' Stvorca SO mm. M»ral'j 'sme Cas příchodu 
ultrazvukového vlnenia z pevne umlestneného budita do 
jednotlivých Stvorcov tejto siete. ' " " 

Ti et o merania sme vykonali před každým odpalom nálože 
trhaviny. Takýmto" špftsobom bolo možné porovnávat, "ktorá z 
použitých metúd lěpSi» indikuje narastajücu poruSenoxt 
modelového bloku. Výsledky boli spracované na osobnost 
poiitaCi Microsystem. PC/AT takým spösobora, že Cas přechodu 
ultrazvukového vlnenia cez meranú Cast . modelového bloku 
bol nahradený hodnotami, ktoré charakterizovali mieru 
poruSenostl. Pri metöde pv of A. 1 ováni a bol i .. programem 
usporiadané Časy příchodu ultrazvukového vlnenia do 
izolinii. Ako naj vhodneJSi odstup medzi izoliniaovi bol» 
stanovená doba ÍO ps . Výsledky sú uvedené na obfT. 1 -

Na obr i. Je znázorněná, vřavo boCná stená.neporuSenéh® 
bloku s výsledkami merania metódou prežarovania, a vpravo 
horná stená bloku s výsledkami merania metúdou profilováním-

г 
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Z výsl«dkov vyplývá. že. modelový blok vykazuj« жяегои к 
povrchu urCitý stuptrt porušenosti. ktorý Je na obr- 1. vfa.vo 
znázorněný hodnotou 1. Po uskutečnění odpalu nálože .trhaviny 
bol eodelový blok znovu premeraný obldvoma metódami. Cel kove 
bol o uskutečněných 7 odpal ov nAJ.oži trhaviny. Výsledky po 7. 
odpale sú znázorněné na obr. Z. Na. lávej straně obrázku je 
znázorněné е Ы » t poruSenia, ktorá vznikla po uskutoCneni 
odpalov. Na právej straně obrázku Je znázorněná oblast, kde 
nastal výlcw spOsobený náložou trhaviny а гшшу. ktoré 
nastali v tvare a rozeiestnení izollnll. 

Dal Sie Merania boli realizované na blokoch andezitu a 
•raaaoru v kamenárskej dielni SPK S^Lftsk* Vlachy. Blok -
andezitu z lokality Iluboiovce o rozměroch 1300W70M700 ш 
bol makroskopicky poruSený. Jednotlivé plochy bloku boli 
rozdelené ttvorcovoa sietou. Na merania bol a použitá 
ultrazvuková aparatúra Material tester typ 543 o frekvenci i 
bud&ča 4C. kHz. Budič bol umiestnený v střede prednej plochy 
bloku. Srúma£ bol postupné prikladaný do stredorv «tvor co v na 
protlTablej hornej a boCnej plaché. Nieeráné hodnoty sú 

uvedené na obr. Э. Xzoliniami Je znázorněný proces Siřeni a 
energie ultrazvukového vlněni-л v sledováno« bloku. 

Blok mrattoru z lokality Slvee o rozmar och 
1 Q85*l470M1000 B№ bol vizuálně makroskopicky neporučený. 
Postup merania bol zvolený ako v predchádzajúco« případe. Na 
meranie bol a použitá aparatúra Material tester typ 343. s 
frekvencíou budlča 40 kHz. Budič bol umiestnený aj uprostřed 
zadnej plochy bloku, pretože encrgia budlča nestačila na 
prežiarenie celého bloku. Nanerané hodnoty sú na obr. 4. Po 
ukončeni «er ani a bol blok rozřezaný na Jednotlivé Časti, na 
kterých bol o sledované. Cl je poruSený alebo celistvý. 

VTHOONOIENIE EXPERINENTOV 
Z výsledkov experimentov možno usúdlt. že impulzové 

dynamické metödy sú vhodné pre určovánie poruSenosti blokov 
dekoračného kamerta v praxi. Metodika merania použitá pri 
experimentech v labor at Orlu a kamenárskej dielni dostatočne 

3 
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presne indikovala porušenost. Met óda prežarovania s využitím 
počítačového spraeovania umožňovala určit rozsah oblasti 
porušenosti bloku. VhodneJSou pre použitie v praxi sa 
ukázala metóda profilovania, ktorá velmi presne lokalizovala 
poruchy v bloku andezitu. Izolinie časov příchodu 
ultrazvukového vlnenia kopírovali přítomné poruchy. 

* V případe experimentu na bloku mramoru sa ukázalo, že 
slcúmaný blok značné absorbuje energiu ultrazvukového 
vlnenia, a. preto bolo potřebné polohu budit a měnit tak. aby 
bol preži arený celý priestor sledovaného objektu. Aparatúrou 
Material tester typ 543 nebolo možné prežiarit celý blok 
mramoru. Izolinie preto nedostatoCne identifikovali 
porušenost bloku, ktorá bol a zistená po rozřezaní bloku na 
jednotlivé časti. 

ZÄVER 
Z výsledkov experi mentov vyplývá, že pomocou 

impulzcvých dynamických metúd Je možné určoval porušenost 
blokov dekoračného karneňa. Hlavnou výhodou použitej metodiky 
merania Je to, že umožňuje posúdil či Je blok poruSený, a 
poruchy priestorovo lokalizovat. To umožňuje správným 
výběrот směru primárného rezania bloku zvýSll výtažnost 
blokov, a tým ovplyvnit ekonomiku závodu a podniku. 
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+ uaiestncnie budiča 

Ob. 
Namorané Časy prlchodov ultrazvukového vlnenia a izolínie 

na bloku mramora z lokality Sivec. 
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ÚTLOU ULTRAZVUKU V UAXERIXLO ZKLBZHldHÍCH OBRUČI 

Ing. Bernard Kopec, Železárny et drátovny, Bohumín 

1* flvod 

Obruče železničních kolejových Tozldel se vyrábějí 
většinou z nelegovaných ocelí я obsahem uhlíku cd 0,40 do 
0,70 £e Struktura těchto ocelí je bul ferlticko-perlitická 
nebo perlj.tická. Pro dodávky materiálu obručí platí vyhláš-
ka mezinárodní železniční unie UIC 810-1, 4* vydání, kde z 
dovolených jakostí B1 - B6 ее používají prakticky jen jakos-
ti BIN pro vozové obruče a pro lokomotivní obruče* Pro 
lokomotivní obruče se vyrábí taká materiál podle GOSS 398-
81 s obsahem ittíku 0,50 - 0,60 případně 0,57 - 0,65 

Struktura železničních obručí má podstatný vliv na 
spolehlivost železniční dopravy, Železniční obruče jaou 
kontrolovány ultrazvukem jak výrobci, tak železničními dra-
hami, především na výskyt vnitřních, vadv Protože struktura 
materiálů železničního dvojkolí má podstatný vliv na někte-
ré veličiny ultrazvuku při jeho průchodu materiálem, předev-
ším na útlum, lze využít změn ultrazvukových vlastností ke 
zjišťování makroetrukturních defektů, ale 1 к posuzování 
strukturních faktorů. 

2. Experimentální metoda. 

Pro měření útlumu a. zjištění vlivu na strukturní vlast» 
noati byly vybrány vzorky z běžné výroby obručí z materiálů, 
o obsahu uhlíku 0,50 — 0,60 Vliv velikosti zrna. byůa zkou-
mán a objasněn v řadě dřívějších prací a vliv meailamelární 
vzdálenosti cementitlckých lamel v perlitické struktuře byl 
určen v podobné struktuře normalizačně žíhaných a kalených 
celistvých železničních kol /1/. Byly proto vybrány vzorky 
o přibližně konstantní velikosti zrna 6,2 - 7,5 dle stupni-
ce ASTM o středním průměru D » 0,044 - 0,031 a konstantní 
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dispersotě perlita 0,3 - 0,8* 

Při zjištěni vlivu útlumu ultrazvukových vln na. struk-
turní vlastnosti materiálu železničních obručí byly zvoleny 
čtyři měřitelné strukturní faktory * 
- velikost zrna D 
- mézllamelární vzdálenost perlltu neboli dispersi ta. perli-

tu S 
- procento feritieké složky ve struktuře % ? 
- tloušťka, hranice zrna B* 

Tepelné zpracování bylo voleno tak,, aby při konstant-
ní velikosti srna. a dlspereitě perlltu bylo dosaženo různé-
ho procenta, feritu ve feritlcko perlitické struktuře obručí 
a. pokud možno, různé tloušíky hranic zrna« Vzhledem к tomu, 
že strukturní parametr — tloušíka hranic zrna - není běžně 
sledován a velmi obtížně je možno stanovit režim tepelného 
zpracováni pro dosažení různá tloušíky, bylo měření útlumu 
prováděno, na vzorcích* určených výběrem в většího počtu ob-
ručí* 

Měření útlumu bylo prováděno na vzorcích přesná tlouší-
ky 50 mm, u aichž byla dodržena stejná jakost povrchu pro 
měření koeficientu útlumu* Ke zkouSkám bylo použito ultra-
zvukového impulzního defektoskopu USIP tt fy, Krautkramer a 
speciálních sond o frekvencích 2,4,6,10 MHz. Měření1 bylo 
prováděno impulzní odrazovou metodou e použitím kontaktní 
akustické vazby* (ftlum ultrazvuku byl měřen z rozdílu am-
plitud prvního a druhého koncového echa* 

Z naměřených hodnot byly sestaveny graficky závislosti 
obsahu feritu a tloušíky feritických hranic zrna na veli-
kosti útlumu při určených frekvencích* 

3* Diskuze 
aj Zmo_sjtruktury • 

Řada dřívějších experimentů prokázala* .Se existuje 
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pevný vztah mezi charakteristikami zrna a mechanickými 
vlastnostmi krystalických látek* 

Strukturní stavba polykrystalických látek, předev-
ším kovů a Její vliv na procházející ultrazvukový svazek 
způsobila* Se změny ultrazvukového svazku byly přímo nebo 
nepřímo uvedeny do souvislosti в vlastnostmi materiálu* 
Faktory útlumu, spojené se změnami velikosti žtrna, byly 
dlouhu považovány za limitující faktory při zkoumání ma-
teriálu ultrazvukem. Nepřímé stanovení velikosti zrna. je 
možné prostřednictvím měření koeficientu útlumu — rozpty-
lová složky ve vztahu к dopadajícím frekvencím. 

Větší' Sástice v polykryetálické základní hmotě jsou 
určujícími faktory pro upotřebitelnost materiálu. Analýza 
ultrazvukové energie zpětného rozptylu, může odhalit změny 
ve strukturních vlastnostech, především velikosti zrna, 
prostřednictvím změn v odevzvě ultrazvukové energie zpět-
ného rozptylu. Přítomnost změn zrn lze srovnat s tím» 
jak jsou pozorovány konvenční metalograflí. Většina kovů. 
vykazuje nějaký stupeá anisotropic, a to takový, že jsou 
rozdíly v materiálových vlastnostech, které souvisí s růz-
nou orientací vzorků. Tyto změny jsou zvláště evidentní 
u tvářených materiálů, železničních obručí, jako funkce 
výrobní operace, která zanechala, přednostní orientaci do 
materiálové mikrostruktury* Orientace zrn neboli textura, 
má značný vliv při průchodu zítrazvukového svazku a tím 
využití vlastností rozptylu ultrazvuku má při zkoumání 
mikrostruktury hotových výrobků velký praktický význam* 

Velikost zrna struktury, jak bylo dokázáno v řadě 
dřívějších ezmerimentů, je rozhodujícím faktorem pro ur-
čení velikosti koeficientu útlumu a tím i ostatních struk- ' 
tumích charakteristik. Vliv samotného zrna se projevuje 
v těchto strukturních parametrech, které lze analyzovat 
z rozptylová slošky koeficientu útlumu » 
- střední průměr zrna D 
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— orientace zrn ke směru průchodu ultrazvukového svazku 
_ tvar zrna jako výsledek historie tepelného a mechanické-
ho zpracování výrobku 

- distribuce zrn, projevující se přítomností zrn různých 
objemů ve struktuře* 

Struktura vzorků pro tento experiment byla vyráběna 
tak, aby velikost srna; byla přibližně konstantní* 

b) Planeralta perlitu 

Jak bylo dokázáno dříve, útlum ultrazvukových vln 
je ovlivněn aubsturkturou zrn a ve feretlcko perlitlcké 
oceli železničních obručí především mezllamelární vzdá-
leností perlltu neboli diaperaitou* Pro účely tohto ex-
perimentu bylo dosaženo skoro konstantní velikosti dls-
persity, aby mohl být určen vliv ostatních strukturních 
faktorů* 

Se vzrůstající mezilaraelární vzdáleností cementitic— 
kých lamel perlltu stoupá hodnota koeficientu útlumu, ale 
s ohledem na střední velikost zrna, která je primárním 
faktorem, ovlivňujícím cellkost útlumu* 

Je nutno předpokládat, Se na průchod ultrazvukových 
vln zrnem, budou mít vliv t substruktura zrn, hustotou 
dislokací, hustota dvojčat, výskyt subzrn et rozptýlených 
aversi legur* 

c) 0b_8ah. ,feriti£ké složky_struktury 

Pro účely zjiStění závislosti útlumu na obsahu fe-
ritické složky, byly vybrány dvŠ skupiny vzorků, a to jed-
na, s obsahem feritu 7,6 - 8,6 % a. druhá s obsahem feritu 
15,3 - 36 56* -

Obsah feritické složky je tvořen ve struktuře železnič-
ních obručí jednak obsahem feritu v znra, jednak v menSí 
části jako ferltlcká obálka srn* 
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Se vzrůstajícím podílem feretické složky re struk-
tuře obručí při konstantní velikosti zrna atoupá velikost 
koeficientu útlumu* 

d) Hranice jzxn 

Peretická složka struktury železničních obručí má 
však při průchodu ultrazvukových vln význam především 
ve tvaru souvislého sí~oví, dvořícího hranici zrn nebo 
hranice zrn perlitických bloků* Střední tloušíka fere-
tlcké vrstvy u tohoto experimentu se pohybovala od 0,017 
do 0,0057 mm (obr. č, 1, 2). Na obr* Č. 3 je závislost 
tloušíky hranic zrn na velikosti útlumu při zkoušeni 
frekvencí 10 MHz. 

Hranice zrn polykrystalů představují mnohonásobně 
souvislou plochu (ve skutečnosti vrstvu tří až deseti 
atomových průměrů), tvořenou vzájemně neekvivalentními 
nerovinnými ploškami, omezujícími, resp* oddělujícími, 
jednotlivá zrna, označovanými jako styky dvou zrn či 
hraniční fazety. Soustava hraničních fazet je "zpevněná" 
prostorovou sítí styků tří zrn, obsahující uzly - sty-
ky 4 zrn. Vzájemnou orientaci dvou sousedních zrn a orien-
tací stykové plochy« hraniční fazety, vzhledem к jejich 
krystalové mřížce, jsou determinovány vlastností fazety, 
zejména její energie, napěíové pole, pohyblivost a v ne-
poslední řadě akustické vlastnosti* 

Pro interpretaci průchodu ultrazvukem perlitickou 
ocelí, hranici zrne. ve zjednodušeném případě, můžeme 
chápat jako hypotetickou pružnou blánu, tvořenou feri-
tem o určité tlougíce, která obsahuje matrici ve tvaru 
elipsoidu* 

Jestliže kovaná nebo válcovaná ocel je ochlazována, 
pomalu, strukturální formy, ve kterých se původně nachá-
zela velká gamma-zrna, zůstávají jasně vyznačena segre-
gacemi feritu na svých hranicích a tyto ae podobají 
ptačímu pohledu na pole, orámované živými ploty. Uvnitř 
těchto rámků ее původní gamma«-zrno rozložilo na několik 
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Obr. 1 Struktura vzorku se středaí 
tlouštkou hranic zrn 0,0017 ma. 
ČlCCx, leptáno nitalem) 

Obr. 2 otruVtura vr,or-:u ss 
střední tlou.: ti-ou '.".:-aric .--r 
0,0057 их U'-0x, lesUr.o 
nitalsm) 

Q1 

2 3 1 .3 5 6 
8-Ю (лип) 

Obr. 1 Závislost atřední tlouštky hranic zrn В na velilosti 
koeficientu útlumu Л při frekvenci lOUKz 
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menších alfa zrn, V těchto případech by bylo vhodnější 
nahradi'. pojem velikosti zrna pojmem velikosti struktur-
ní buJLcy, která ae jako celek jeví při průchodu ultra-
zvukového svazku a ovlivňuje velikost útlumu komplikova-
nějším způsobem, než běžná feritická struktura s více 
či méně vyvinutými feritickými zrny. 

Vměstky na hranicích zrn jsou mnohem menší než se-
gregace feritu. Určení jejich vlivu na velikost koeficien-
tu útlumu je velmi obtížná. Můžeme však в jistotou tvr-
dit, že rozptyl ovlivňují. 

Pronikání ultrazvuku na rozhraní mezi dvěma zrny 
již není určeno elastickými vlastnostmi samotných styč-
ných zrn, ale je také ovlivněno intermediální vrstvou. 
Z tohoto důvodu dva vzorky daného materiálu o stejné ve-
likosti zrna mohou za určitých okolností vykazovat růz- . 
ný rozptyl, vzhledem к různým podjaínkám hranic zrn. Po-
kud jsou hranice zrn tvořeny souvislým ferltickým síťo-
vím, obklopujícím perlitické bloky, výrazně způsobují 
vzrůst útlumu. 

5. Závěr 

Strukturní faktory feriticko-perlitické struktury že-
lezničních obručí ovlivňují při průchodu ultrazvukem jeho 
vlastnosti, především rozptylovou složku koeficientu útlu-
mu. Na základě provedených experimentů na vzorcích různě 
tepelné zpracovaných s poměrně konstantní střední velikos-
tí zrna, struktury в disperzitou byly určeny vlivy obsahu 
feritické složky ve struktuře a tloůšíky hranic zrn na ve-
likost útlumu ultrazvuku. Bylo prokázáno, že oba struktuxv 
ní faktory ovlivňují velikost útlumu, procházejícího ultra^-
zvukového svazku pro zjištění koeficientu útlumu, významně. 
Velikost rozsahu hodnot obsahu feritu a tlouStSk hranic zrn 
v materiiilu železničních obručí neovlivní při vhodném na-
stavení citlivosti ultrazvukového defektoekopu zjistitel-
nost makro strukturních defektů. Při kvantitativním určení 
velikosti vad během kontroly struktury ultrazvukem je však 
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nutno tyto strukturní činitele brát • úvabc* 

/1/ B. Kopec t Characterisation of тегу flit* pearlitlc 
strubtur« using ultrasonlo attenuation technique, 
Proc. ULTRA30HIC3 1ЛТВК 87, London (1967), atr. 353 -
358 
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ULTRAZVUKOVÝ SXSTÄI DUP-4 PRO 
AUTOMATIZOVANOU KOHTROLU SVAR8 

Ing. Jindřich Passer, lne* Jindřich Jirk, СSc, 
RHEr. Michael StarSka, С Sc., VÖ ČKD Praha 

1. tfvod 

Ultrazvuková kontrola svarových spojů je jednou z nej-
náročnějsich aplikací ultrazvuková defektoskopie. Je to dá-
no především různorodým charakterem vad, která se ve svaro-
vém spoji vyskytují. Aby bylo možné je zodpovědné detekto-
vat a popsat, je nutné provádět ultrazvukovou kontrolu z ví-
ce směrů. Tin ее však podstatně rozšiřuje rozsah zkoušky 
a zvětšuje se množství informaci, která je třeba zazname-
nat a zpracovat. 

Při ruční ultrazvukové kontrole svarových spojů se jiš 
používají 1 přístroje s vestavěným mikropočítačem, který na-
hrazuje ruční vyhodnocení vadových Indikací a průběžně pos-
kytuje údaje o náhradní velikosti vady a. její poloze vůči 
ultrazvukové sondě (např. DUP-t, vyrobený ve V$ 6X9 Praha). 

Hromadná kontrola svarových spojů se mechanizuje a au-
tomatizuje. Yícekanálové ultrazvukové systémy byly zpočátku 
vyvíjeny jako složitá jednoúčelová zařízení, která na. roz-
dílné úrovni zpracovávala vadové signály a prováděla jejich 
zápis na záznamovém zařízení. U systému XSB firmy Krautkrá-
mer jsou vadové signály vyvedeny v analogové formě'« Ü systé-
mu KS 3000 téže finy je výstup o velikosti a hloubce vady 
digitalizován. 

S rozvojem výpočetní techniky se ultrazvukové systémy 
připojovaly к počítačům, zpočátku nepřímo přes přenosová 
média a později již přímo. Ba nich se dále provádělo zpra-
cování naměřených dat. Tato zařízení však byla velmi složi-
tá a drahá. Hapř. cena systému IHPOLS firmy Krautkraaer je 
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asi 500 tlsie Ш bez počítačové a. bez programové nadstavby* 

Те výzkumném ústavu ČED Praha byl vyvinut čtyřkanálo-
vý ultrazvukový systém DUP-4, určený pro kontrolu svarových 
spoji, který pracuje až v 16 měřících taktech* Předností 
zařízení DUP-4 je jeho kompaktnost, řada vyhodnocovacích a. 
grafických programů pro zpracováni naměřených dat a nízká 
cena* 150 - 200 tisíc Kčs* 

2* VíoekanálovÝ ultrazvukový svatém DUP-4 

2*1 Poj>is ̂ trazvukového__si8tému_DUP-4 
Ultrazvukový systém DUP-4 pracuje в digitálním zob-

razením ultrazvukového signálu, automatizuje cejchovací, 
měřící a vyhodnocovací funkce při ultrazvukové kontrole 
svarových spojů* 

Systém DUP-4 je umístěn do vany stavebnicového mik-
ropočítače SAPI 1* Jeho jednotky jsou doplněny nově vyvi-
nutými obvody, které sestávají в ultrazvukové části а s 
obvodů interfejsu, zajištující její připojení к počítači. 

Ultrazvukovou část tvoří čtyři vysílače, čtyři před-
zesllovače a logaritmický zesilovač. Xnterfejs dále obsa-
huje časovači obvody pro vzorkování a digitalizaci ultra-
zvukového signálu* 

Pro styk a uživatelem slouží malá klávesnice, která 
může být umístěna bui na předním panelu nebo odděleně • 
Mikropočítač SAPI 1 je navíc osazen jednotkou displeje я 
grafikou 240 z 320 bodů* 

Logaritmický zesilovač umožňuje sledovat ultrazvuko-
vé signály 8 dynamikou 64 dB* řomocí přepínačů na obvo-
dech předzesllovačů je možno nastavit zesílení každého 
kanálu odděleně • rozsahu 40 dB* 

Jednotka interfejsu provádí -měření a digitalizaci 
velikosti a hloubky vadové indikace, která překračuje 
Cpodkračuje) programovatelný práh* V jednotce jsou 1 ob— 



voár pro »iření • iaerzl. 
К ayetéau SOF-4 jsou připojeny (tli bloková schéma 

na obza t) 

KA2.PAMET TV. DISPLEJ 

ultrazvukové sondy, imtreeentální snímače polohy (souřad-
nice), vnějSÍ lcazetopásková paměť a periferie pre styk в . 
obeluhou. Ty j«ou tvořeny TY displejem pro zobrazení pa» 
raaetrů měření a ultrazvukového signálu a tiskárnou s 
možností grafického tlaku« 

Systém ЮТ-4 je vybaven obvodem styku e^mějším po-
SítaSea pro případné oddělené zpracování a uchování ua-
•Sřených dat* 
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2.2 JP£-t 

Ultrasvukový systém D D M j« moSao přepnout do ítjř 
piacomidt roUaft. Jsou to aaatftTovaci, aiäe£( vyhodno-
covací a niUn itjku • H^ittoíboei* 

• Hfl aattafovinl punattrt itfiiii •• pro jednotliví 
mSříoí takty na XV displeji sobrneují předvolaní paramet-
ry a odpovídajíc! ultraevukový signál, vSetnS monitoru* 

7 mSříoím reíimu jsou sobrasovány vadové signály 
svoleného taktu, převy Sujíoí nartavený práh, • sávlsloa-
tl na odměřené souřadnici* Předspracovaná redukovaná da-
ta v Sech, navolených m5 fících taktů jsou ukládána do pamé-
ti. 

Ve vyhodnocovacím reiimu jo moino naměřená data ve 
svoleném taktu vypsat na displeji nebo tlakáxn$» provést 
jejich grafická sobrasení v sávlslostl na souřadnici* 

Dálo IM statietlcky vyhodnotit Setnostl naměřených 
vad a provést jejleh spraoování podle techniokých podmí-
nok speciálním programem a grafikou* 

V režimu magnetofonu jo aoino Síst nebo sasiwusná-
vat data» parametry měření, komentáře a progzamy aa mag-
netickou kasetu* 

Py^1" "»stavení 
Při nastavení lze vytvořit blok parametrů pro reiie auto-
matizovaného měření a vyhodnocení* V horní části dispe-
jo (vis obr. 2) se vypíSe tabulka • parametry, která jo 
moino měnit. V dolní Sástl displeje se sobrasí graficky 
ultrazvukový signál, podle parametrů v tabulce nastave-
ní* Svislá stupnice udává velikost signálu v IB, dolní 
stupnice udává hloubkový interval (Sašovou sákladnu) pro 
sobraeený ultrasvukový signál* 
Program nastavení unolríuje *astavení obrasu. pro následná 
detailní vyhodnocení signálů« připadni tisk koplo disple-
je na tlokázai. 
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Obr. 2 

Parametry monitoru slouží к vymezeni začátku hloubkové-
ho intervalu, v němž je v měřícím režimu měřena a. hodno-
cena velikost a. hloubka vadové indikace. Monitor je zob-
razen jako vodorovná úsečka« Hloubkové intervaly je mož-
no zadávat s přesností na 0,1 mm. 

Parametr РВАН zadává výšku monitoru v dB a. je současně 
prahem, pro hodnocení velikosti vadové indikace« Parame-
tr OKNO určuje počátek stupnice decibelů« 

Parametr VYSÍLAČ a PŘiJÍ?UČ udává číslo vysílače (přijí-
mače), pracujícího v nestaveném taktu« Zadání nuly v čís-
le vysílače nebo přijímaje způsobí vypnutí příslušného 
taktu. 

Parametr PfiKDSÍDKA slouží к zadání hloubkového interva-
lu od vysílacího impulzu po vnik ultrazvukového signálu 
do materiálu. 

Parametrem RYCHLOST je zadána rychlost šíření ultraevu— 
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kové vlny те szkoužené* eateriálu, 

P&reuaetr HODHOCKHf alouü pro re И д у eerení et hodnoceni, 
zda ее hodnotí ultrazvukový «Lgnál, překračující авЪо 
klesající pod nastaTený práh* 

Režim aSření 

Programem měření ae cyklicky spouští ai ieataict ееřících 
taktů podle hlavních parametrů tabulky паеtaveni* Saeíře-
ná data. se ukládají do datového bloku vždy po 2 « dáIky 
svarového spoje* Po spuštění program měření ее т horrai 
části displeje vypíší parametry taktu^ předvoleného funk-
cí nastavení a současně se ve* spodní části slpleje objeví 
časový průběh nwxlma ultrazvukového signálu v monitoru pxo 
vybraný takt* Ha slsplejl se zobrazují postupní měřené 
tíseky dálky 400 mm* 

Režim ЬпДппп^п-^ 

Spuštěním hodnotícího program statistika se na displeji 
- objeví Setnostní rozdělení naměřených vad v jednotlivých 
taktech podle jejich délky a velikosti* Výpis je možná 
provést 1 na tiskárně« 

Program grafika provádí grafické zobrazení vidových fx*» 
dikací v závislosti na souřadnici в naměřených dat pro 
předvolený takt« 

Program grafika nepřípustných vad provádí přehledné ge»> 
fické zobrazení hodnocených nepřípustných vad se Tňnil 
16 taktů« Parametry pro hodnocení podle technických pod-
mínek jsou zadány v režimu nastavení a tvoří anomtaftný 
blok. Příklad je na obr« 3« 

Program protokol obsáhaje výpis záhlaví вт 
44»ji o provedené zkoušce, parametrů naatwm&i př£e*®»je, 
ftatistlku ш výpis nepřípustných -vad* 



Obr* 3 

3. Pouiltf BDF-A při kaataolo чатЛ axiálních »tort 

Mrtálnf rotor tuMnapnuiK Tjrtolqfeh výkonů jt (T»> 
l«BM| Mitmaý i Odlehčených disků • atopkvrýeti Sáati* 

Jo tvořen několikavratvýa obvodovým svarem, shotove-
aýa «a'coamtovou technologii mjfování* louab hloubek sva* 
rových spojů j« 44 • 58 • t roaaah itíek ш povaohn jo 25 — 
35 аш. 

Ка О о в Ы celého svarového apoje byla použit«, kombi« 
aaoa A l o f M ultxmsvukovýeh май 35е * 80° * pHaé mbAjt 
(бМВя/10 в*7. 

Vlastní kontrola byla s ohledám mm konstrukční prove-
dení roadílena «о dvou oběhů. Г obihm A as prosvučuje pře-
vášní fcařenováoblast jednou přímou sondou a čtyřmi ůhlový-
•1 aoadaal 35°. Obih В jo samiřen na roehranl m m м 
klataim materiál*« a aa příčné vady, к SemUi sloull blok 
a iestiL úhlovými sondami 60°. Xosloiení ultrasvukovýeh aoad 
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je na obr, 4 

А 

4 5 

í В i 
Ю } 8 I 

11 

! 7 

£ 
! 
f 

a jejich, připojení 1c jednotlivým kanálům ultrasvukovéha 
systému DUP-4 je uvedeno v tab* t, kde je současné 1 roz-
pis navolených měřících taktů* 

Během měření bylo pomocí zpracovatelských programů 
prováděno předběžné vyhodnocení kvality svarového spoje* 
Naměřená data. byla zaznamenána na vnější paměíové médiun 
a. detailní rozbor vad byl proveden později* 

4« Závěr 

Ultrazvukový systém DUP-4, určený pro zkoušení sva-
rových spojů je řešen jako univerzální stavebnicové zaří-
zení. 

Snadná modlflkovatelnost systému DUP-4 je založena jtut 
možnostech komerčního mikropočítače SAPI-1 a speciálně vy-
vinutých jednotek ve VtJ ÖKD Praha. 

Univerzální použití ultrazvukového systému DUP-4 bok 
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jišřuje unikátní programové vybavení, které je možno upra-
vovat a dále rozšiřovat dle požadavků zákazníka* 

Ve Vtf ČKD Praha bylo již vyrobeno, kromě popsanéhoi 
ultrazvukového eyetémn DUP-4 pro zkoušení svarových spojů 
velkých rotorů axiálních turbokompresorů, další podobné 
zařízení pro* zkoušení obvodových a podélných svarových 
spojů tlakových nádob. Částečně upraveno zde bylo programo-
vé vybavení, aby lépe splňovalo potřeby ultrazvukové kont-
roly. 

V současné době je vyvíjen ultrazvukový systém DUP-41, 
určený pro zkoušení odlitků lokomotlvních kol. Zde jsou zá-
sadně přepracovány vyhodnocovací programy, které umožňují 
zhodnotit vady na dané ploše, resp. v určitém objemu. Je 
to případ poněkud složitější, než u svarových spojů, kdy 
se rozložení vad předpokládá pouze v jednom rozměru* 

Seznam obrázků 

Obr. f Blokové schéma ultrazvukového systému DUP-4 
Obr. 2 Tisk kopie obrazu v režimu nastavení 
Obr, 3 Ukázka grafického zobrazení nepřípustných vad 
Obr. 4 Příklad rozložení ultrazvukových sond při kontrole . 

svarového spoje 
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Tabulka 1 - Rozpis měřících taktů 

ob&h ct>r.da kanál takt oolast typ Sility 
A 1 X 1 

č: 
3 

podpovrchovíi 
střeiír.í 
kořenová j 

oři má I 

• 1 

A 

cl c' 4 sr o 
' 6. 

blízké rozrirarii , 
ItOlřcír.Ová 

ko^e«t-r©zh raní 

1 
Únlo.'á 1 
32« i 

A 

vj 7 
a 
9 

blízké rozhraní 
kořenová 

kořeri—rozhraní 

} Ún 1 O Vet 
33е 

A 

4+5 . 4 ÍO 
n 

střední 
vzdálené rozhraní 

i 
ÚhlcVá i 
35° j 

ß ь+7 1 1 
£ 

blízké ro:hrarii 
vzdálené rozhr-erii 

úhlov* i 

I 

ß 

в 3 podoovrehová 
vzdálené rozhraní 

<ji. lová 
00 ° 

ß 

3 3 5 
G 

oodDovrcUová 
vzdÁlené rozhraní 

úh 1 ov á 
00° 

ß 

10+1 i A . 7 
ď 
9 

blízké rozhraní 
oodpovrchová 

vzdálené rczhrarií 
úhlová 
80" 
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Beispiele zur Darstellung von Ergebnissen 
der Ultraschallprüfung in Bildern 

u. schlengerraann, R. Frielinghaus 

Krautkrämer GmbH & Co., D-5030 Hürth 

Einleitung 
Sollen Ergebnisse von Ultraschallprüfungen größerer Flächen 

Volumen auf einen Blick erfaBt werden können, geht dies 
nur durch eine Umsetzung der Resultate in ein Bild. 
Wegen der begrenzten Schallbündel piüssen solche Bilder durch 
Abtastung (Scanning) der Prüfstücke aufgebaut werden. 

Rekonstruktionsverfahren 
Dje Wechselwirkung ausgedehnter Reflektoren beim Abtasten mit 
iinen Linter unterschiedlichen Richtungen auf tref fenden Schall-
bünd'-il ist sehr kompliziert. Eine bildliche Rekonstruktion des 
Reflektors gelingt deshalb nur durch aufwendige mathematische 
Verarbeitung der aufgenommenen Ultraschalldaten (numerische 
Kokjnstruktion). Die bekanntesten Verfahren sind: Amplituden-
Z-auř ze i t-Ortskurven—Auswertung (ALOK), Synthetic Aperture Fo-
cusing Technique (SAFT), Akustische Holographie und Akustische 
Computer-Tomographie. 

A- B- C- D-Biider 
Zu diesen P.ökonstrüktionsvürCahren auf akustischer Basis möch-
ten wir hior keine Anwendungen vorstellen. Es werden nur Prüf-
fälle gezeigt, bei denen die Laufzeit oder die maximale Sig- • 
nala.-npliti direkt dargestellt wird,, wobei in e'ner Fläche 
(X,Y) abgetastet wird. 
Die Genauigkeit der Abbildung wird dabei allein durch eine 
Einschnürung des Schallbündels (fokussierung) und durch die 
Begrenzung des Zeittores (Blende) bestimmt. 
Die Abb. 1 zeigt die unterschiedlichen Bildformen: 
A-Bild, 9-Bild, C-Bild und D-Bild. 
Hier soll nur über C-Bilder und D-Bilder berichtet werden. 
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C-Bild: Auswertung der Signalamplitude: A = f(x,y), 
D-Bilds Auswertung der Signallaufzeit: T =» f(x,y). 
Die Ultraschallmethoden Kur Gewinnung von C- und D-Bildecn 
können durchaus verschieden sein, wie Abb. 2 zeigt. 

Lötupgen, Schweißungen, Klebunqen 
Zur Beurteilung von Grenzflächen bietet sich die C-Bild-
Darstellung ans Ein hohes Grenzschichtecho zeugt von einer 
schlechten Bildung (Abb. 3a,b und Abb- 4). 

Hochfrequente Impulse 
Ein hohes Auflösungsvermögen wird durch hohe Prüffrequenzen 
erreicht. Eine Auswertung des Einrittsechos bei einem riebe-
hafteten Mikrochip zeigt Abb. 5. Die Auswertung von Zwischen-
echos zwischen Eintritt und Rückwand bei faserverstärkter 
Keramik zeigt Abb. 6. 

Faserverbundworkstoffe 
Sie bestehen oft aus vielen Lagen* Eine Darstellung von Feh-
lern in bestimmten Lagen gelingt nur bei Fokussierung auf die 
betreffende Schicht und durch enge zeitliche Begrenzung des 
Fehlererwartungsbereichs. In Abb. 7a werden die Fehler durch 
die Faserstrukturen überdeckt, in. Abb. 7b werden sie sicht-
bar. 

Sintermetalle 
Gefügestrukturen, z.B. Porositäten lassen sich oEt durch Lauf-
zeit-Bilder (D-Bilder) besser abbilden als durch Auswertung 
der Signalamplituden (C-Bilder). 
Drei Proben wurden unter verschiedenen Bedingungen gesintert. 
Die Abb. 8a zeigt die Auswertung der Zwischenechoaroplitude 
an diesen Proben. Die Abb. 8b zeigt án den gleichen Proben die 
Auswertung der Laufzeiten der Rückwandechos. 
In sich sind die Proben homogen. Die D-Bilder zeigen aber 
deutlich Laufzeitunterschiede zwischen den drei Proben. 
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Abb. 3: C~Bilder von Lötverbindungen 
Molybdän-Graphit 
Bewertung der Amplitude des Grenzschicht-
echos (15 MHz) 

Abb. 4: C-Bilder zweier Diffusionsverbindungen 
Stahl 
Bewertung der Amplitude des Grenzschicht-
echos (25 MHz) 
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Abb. 5: 
C-Bild eines Siliziomchips 
reit Rissen 
Bewertung der Amplitude des 
Eintrittsechos (SO MHz) 
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Abb. 6: 

C-Bild einer Platte aus Siliziumnitrid 
mit eingeschlossenen Drähten 
Bewertung der Amplitude von Grenzschicht-
echos (50 MHz) 



Abb. 7: C-Bilder einer CfK-PÍatte 
Bewertung der Amplitude von Zwischenechos 

7a: Prüffrequenz 15 MHz. 
ausgewertete Schichtdicke 0,5 mm 

7b: Prüffrequenz 25 MHz 
ausgewertete Schichtdicke 0,3 mm 
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* 
Abb. 8: Bilder von drei Pulver»etallabschnitten mit 

verschiedenen Sinterbedingungen 
8a: Bewertung der Amplitude von Zwischenechos (10 MHz) C-Bild 
вЬ: Bewertung der Laufzeit des Rückwandechos (10 MHz) D—Bild 
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ZOBRAZOVACÍ SYSTÉM ADAMS-DIGI PRO ULTRAZVUKOVÉ 
DEFBKTOSKOFI 

Ing. Stanislav Svachouček, СSo., Ing. Zbyněk Tomek 
Sátní výzkumný ústav pro stavbu strojů, Praha 

Ing* Vladimír Vokáč, Ing. Pravoslav Dušek 
Vývojová a provozní základna výzkumných ústavů, Praha 

Státní výzkumný ústav pro stavbu strojů v Praze 9 -
Běchovicích se v odboru měřicí techniky zabývá výzkumem v 
oblasti ultrazvukové defektoskpie, včetně vývoje přístro-
jů a sond. Vzhledem к výzkumně vývojovému charakteru pra-
cí se svflss zaměřuje především na aplikace pro automatizo-
vané zkoušení, kterými jsou například vícekanálové ultra-
zvukové defektoskopické systémy. 

Při vývoji a realizaci přístrojů spolupracuje SVÚSS 
s Vývojovou a provozní základnou výzkumných ústavů v Pra-
ze 9 - Běchovicích, která představuje jedno z našich vývo-
jově realizačních práčoviší. 

Jedním z posledních výsledků této spolupráce je rea>-
lizace funkčního vzorku zobrazovacího systému ADAMS-DIGI, 
určeného pro nastavování a kontrolu při ultrazvukovém mě-
ření. 

Ultrazvukové defektoskopické měření, prováděné Impuls-
ní odrazovou metodou, klade specifické požadavky na kontrol-
ní zobrazovač. Klasické přístroje pro tuto funkci využíva-
jí analogového zobrazení, jehož výhodou je velká rozlišo-
vací schopnost a přesnost zobrazení sledovaného signálu. 
Určitou nevýhodou je nutnost použití osciloskoplckých ob-
razovek s vysokým urychlovacím napětím nebo přímo vysoko-
frekvenčních širokopásmových osciloskopů. Důvodem pro to-
to řešení je poměrně nízká typická opakovači frekvence mě-
ření proti délce sledovaného časového úseku periodicky ov-
ládaného signálu. Proto osciloskopy, určené pro pásmo do 
10 MHz, jejichž zesilovače frekvenčně vyhovují, ve větší-
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ně případů neposkytují na stínítku obrazovky dostatečně 
jasný obraz* 

Tento nedostatek odstraňují digitální osciloskopy* 

Základem jejich funkce je vzorkování sledovaného sig-
nálu buS najednou nebo u periodického signálu po částech 
v následujících periodách a vyjádření amplitudy vzorků v 
Číslicové formě. Tato data se pak ukládají do paměti přís-
troje a jsou zobrazována na.displeji. 

Vzhledem к požadovanému časovému rozlišení při ultra-
zvukových impulsních měřeních jsou vzorková-si obvody, po-
měrně náročné. Jejich přínos pro kvalitu zobrazení 1 pro 
další zpracování signálu v číslicové formě' pomocí počíta-
če je však výrazný. Příkladem takového komplexního řešení 
laboratorního ultrazvukového defektoskopu je například 
známý přístroj ÜSD 10. 

Pro kontrolní zobrazení periodických signálů při na» 
stavování a kontrole činnosti ultrazvukových defektoskopů 
byl v SVÚSS navržen a ve spolupráci s VPZ vyvinut zobrazo-
vací systém ADAMS—DIGI. Protože vícekanálová ultrazvuková 
defektoskopická zařízení jsou v SVIJSS a VPfl pro zvýšení vý-
konu řešena jako hybridní, tj* e částečně analogovým a čás-
tečně digitálním zpracováním signálů, nejsou v paměti ří-
dícího počítače к dispozici údaje, vhodné ke kontrolnímu 
zobrazení ultrazvukového signálu. Zobrazovací systém 
ADAMS-DIGI proto provádí digitalizaci, nezávisle na čin-
nosti počítače řídícího měření, tedy podobáš jako digitál-
ní osciloskop* 

Podstatnou činností systému ADAMS-DIGI je převedení 
sledovaného periodického analogového signálu na šířkově . 
modulovaný signál podle programovatelných komparačních 
úrovní* Toto řešení, odpovídající organizaci vldeopamšti 
použitého mikropočítače a principu řádkování obrazu na dis-
pleji, dovoluje maximální využít daného hardwaru pro zob-
razení* 
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Výhodou tohoto systému je zadávání komparačních úrov-
ní podle tabulek, uložených v paměti počítače, coš umožňu-
je přímé vzorkování a tedy okamžité zobrazování nejen vy-
sokofrekvenčního, ale 1 detekovaného signálu, signálu s 
programovatelným odřezem, zobrazení v lineárním, logarit-
mickém nebo jiném měřítku na vertikální ose. Princip řeše-
ní umožňuje vzorkovat 1 více signálů současně. Rychlost 
činnosti zobrazovacího systému je omezena především časem, 
nutným na ošetření displeje a testování stavu ovládacích 
prvků, určených pro zadání jiného režimu zobrazování. 

Při jednoúčelovém zobrazování (např. vf. signál) by-
lo na funkčním vzorku dosaženo až 4 obrázků/s v rozlišova-
cím rastru 320 x 240 bodů. Pokud je tedy předem stanoven 
způsob zobrazení, je možné sledovat některé dynamické děje 
Г reálném čase. 

Hardware zobrazovacího systému ADAMS-DIGI se skládá 
tie speciálního vzorkovacího modulu, vloženého do počítače 
3API 1, displeje a ovládače. Základní softwarové vybavení 
jt uožno upravit podle předpokládané aplikace. 

Dodavatelem systému je VPZ Praha 9 — Běchovice, před-
pokládaná cena elektroniky je cca 30 000 Kčs. Software a 
|$9Azultace zajišťuje VPZ ve spolupráci s svtiss. 
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COMPUTERUNTERSTÜTZUNG BEI DER ULTRASCHALLPRÜFUNG 
(CANDT SYSTEME - PRINZIP UND VERFAHREN) 
M. Hackl; F. Krenmayr; 

EINLEITUNG 
Der Computer hat unser Leben grundlegend verändert! 
Von den ersten Elektronenröhren-Rechenmaschinen, die viele 
Millionen Schilling kosteten und ganze Säle füllten bis zu den 
heutigen Laptop-PC's mit unvergleichlich höherer Leistungsfähig-
keit sind nur wenige Jahrzehnte vergangen. 
Ursprünglich wissenschaftlichen und strategischen Anwendungen 
vorbehalten, hat der Computer heute alle Lebensbereiche durch-
drungen; unsere Kinder lernen bereits in der Grundschule damit 
umzugehen. 
Ermöglicht wurde dieser Siegeszug in wesentlichen durch drei 
Entwicklungstendenzen in der Elektronik: 
о Mmiaturisierung 
о Steigerung der Leistungsfähigkeit 
о extremer Preisverfall 
Diese rasant verlaufende Entwicklung erlaubt es uns im ver-
wehrten Ausmaße Computer zur Steuerung von Ultraschallgeräten, 
zur Verarbeitung von Ultra&challsignalen und zur Dokumentation 
der Prüfergebnisse einzusetzen. 

EINSATZMÖGLICHKEITEN DES COMPUTERS 
Jm die Einsatzmöglichkeiten des Computers aufzuzeigen, ist es 
zunächst sinnvoll, ein ganzheitliches Bild der Aufgabenstellung 
der zerstörungsfreien Prüfung zu interpretieren. Dabei müssen wir 
die zerstörungsfreie Prüfung als eines von mehreren 
Beurteilungsverfahren im Rahmen eines umfassenden 
Qualitätsmanagements sehen. Von der Definition der Prüfaufgabe 
bis zu einer möglichen Rückkopplung der Ergebnisse in das 
Produktionsplanungs- und Steuerungssysten? sind jene Aufgaben 
hervorzuheben, die entweder heute schon von Computern erledigt 
werden oder wo ein Computereinsatz in naher Zukunft plausibel 
erscheint. 

Vereinfacht können zwei Bereiche des Computereinsatzes unter-
schieden werden: 

о das Umfeld der Prüfung 
о die Prüfung selbst 

-1-
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COMPUTEREINSATZ IM UMFELD DER ZERSTÖRUNGSFREIEN PRÜFUNG 
Während der Computereinsatz in der Prüfung selbst das Arbeitsge-
biet des zerstörungsfreien Prüfers direkt und unmittelbar beein-
flußt, bringt der EDV-Eineatz im Prüfumfeld Veränderungen, die im 
wesentlichen die Prüfungsvorgäbe, Ergebniebewertung und die 
Dokumentation betreffen. Es handelt sich also um den Einsatz des 
Computers in der Arbeitsvorbereitung und in der Weiterbearbeitung 
von Früfdaten oü-line. 

in EDV-gestützten Produktioneplanungseyetemen wird auch die 
zerstörungsfreie Prüfung aufgrund gültiger Liefervereinbarungen, 
Normen und Spezifikationen über Computer erfaßt und die Plandaten 
den Prüfabteilungen vorgegeben. d.h. was, wann, wo, wie und in 
welchem Umfang zu prüfen ist, wird EDV-mäßig bearbeitet. 

Bei. vollautomatiaierten Prüfanlagen erfolgt die Ergebnisbewertung 
über EDV-Erfassung von Qualitätsmerkmalen. Verfahrensspezifisch 
sind die entsprechenden Auswertealgorithmen sehr unterschiedlich, 
vom einfachen ja/nein-Entscheid bis zur mehrdimensionalen Inter-
polation. Einen Schritt weiter geht die EDV-Verknüpfung, wenn der 
Rechner als Hilfsmittel für die Interpretation von Qualitätsmerk-
malen verwendet wird. 
Der Computer und die in ihm integrierte Software stellen dabei 
ein Expertenayatem dar, wie diese - z.B. in Bereiche der medizi-
nischen Diagnostik - bereits kommerziell verfügbar sind. 
Wir sind der Auffassung, daß hier die endgültige Entscheidung 
jedoch in jedem Fall dem Menechen vorbehalten werden sollte. 

Umfangreichen Entwicklungsaufwand wird die Einbindung von ZfP-
Daten in on-line Produktions в teuerunge s yateme erfordern. Ins-
besondere muß der Zusammenhang zwischen erfaßten Abweichungen und 
den sie verursachenden Produktionsparametern sichergestellt 
werden. Jedenfalls werden zerstörungsfreie ÜberwachungsSysteme 
vollautomatisch, d. h. mannlos und kontinuierlich arbeiten müssen, 
um ihren Zweck zu erfüllen. 
Alle diese Anwendungsbereiche im Umfeld der eigentlichen Prüfung 
erfordern hard- und softwareseitig einen wesentlich höheren Auf-
wand als die Prüfung selbst. Die Mensch-Maschine-Interaktion 
erfolgt in Büroumgebung, leistungsfähige PC's mit entsprechender 
Speicherkapazität oder sot.ar Großrechenanlagen sind Voraus-
setzung. 

COMPUTEREINSATZ IN DER ULTRASCHALLPRÜFUNG 
Typische Merkmale, die den Computereinsatz in der zerstörungs-
freien Prüfung kennzeichnen, sind die 
о Erleichterung der Prüfung selbst 
о Erhöhung der Prüfsicherheit 
o Beproduz i ч rbarkei t das PrüfVorganges 
О Zeitersparnis bei komplexen Prüfabl&ufen 

-г-
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Als wichtiges Einsatzgebiet des Computers in der Ultraschallprüf-
technik ist das Ultraechallgerät anzuführen. 
Die neue Generation von digitalen oitraschall-Dialoggeräten 
erlaubt es dem Prüfer wiederkehrende Einstellungen zu speichern 
und jederzeit abzurufen; als weitere wichtige Optionen können die 
digitale Ablesemöglichkeit dee Schallwegee und die Rommunika-
tionsfähigkeit mit einem Personalcomputer über Schnittstellen 
angeführt werden. 

Der Verbund von Computer mit einem mikroprozessorgesteuerten 
U1traschallgerät und einem manuellen bzw. automatischen Scanner 
ermöglicht darüberhinaus folgende Funktionen: 

о Bedienerführung, on-line Hilfe 
Die Uitraschalleinheit. wird durch wenige Taetenfunktionen einfach 
steuerbar; eine Hilfefunktion erklärt kurz die wesentlichen 
Bedienfunktionen, sodaß weitgehend ohne Benutzerbandbuch gear-
beitet werden kann. Die textliche und bildliche Darstellung von 
Abläufen am Bildschirm ist möglich, Zahlen und Texte können 
direkt in das System eingegeben werden. 
о Parametereingabe und Abiaufspeicherung 
Die Dateneingabe, wie zum Beispiel Bauteilkenndaten, Werkstoff-
daten, SchweiBnahtabmessungen, Ultraschallparameter erfolgt über 
die Tastatur. 
Alle diese Arbeitsschritte, wie sie bei Systemaufbau oder Ju-
stierung immer wieder ablaufen, können abgespeichert und wenn 
nötig, wieder abgerufen werden. 
о Justierung und Steuerung des öltraschallgerätes 
Durch die Auswertung der gespeicherten Parameter kann eine 
vollautomatische Einstellung und Justierung des Ultraschallge-
rätes erfolgen; die bei der Dateneufnähme notwendige Steuerung 
des Gerätes wird durch den Computer vorgenommen. 
о Steuerung der Scannereinheit 
Über einen Scanner, der die Ultraschall-Prüfköpfe trägt, können 
die jeweiligen Positionsdaten digital erfaßt werden. Dies ist 
wahlweise über eine manuelle Positionsdatenerfassungseinheit oder 
über einen vollautomatischen Scanner möglich, der zusätzlich die 
Funktion der Steuerung bietet. 

о Rechnerische und graphische Auswertung 

Aus den von Scanner uud Ultraechallgerät übernommenen.Herten, wie 
Schallwege und Positionsdaten, sowie bauteilspezifischen Para-
metern, wie Abmessungen, Werketoffeigenscha£ten, Belaetungskenn-
werten, lassen sich durch spezielle Algorithmen relevante und 

- 3 -
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aussagekräftige Wert* gewinnen und gegebenenfalls in anderer Forwr 
as Bildschirm darstellen. 

о Dokumentation 
Die EDV-gestützte Dokumentation der einzelnen Prüfabschnitte-
erxijrdert in den meisten Fällen Zusatzgeräte wie Drucker, Disket-
tenstationen oder auch Videobänder; dadurch wird die Mobilit&tr 
der Systemkonfiguration allerdings eingeschränkt. Für die Vor-
ort -Dokumentation werden daher im Gerät integrierte einfacher». 
Drucker bevorzugt, die umfangreiche Auawertung, Interpretation 
und Dokumentation wird üblicherweise off-line durchgeführt. 
о Schnittstellen zu Auswerteanlagen 
Mikroprozessorgesteuerte Geräte werden standardmäßig mit Schnitt-
stellen bestückt, wobei sehr oft nicht mehr als eine relativ 
langsame serielle oder parallele Schnittstelle eingebaut wird. 
Damit erweisen sich diese Schnittstellen vielfach als Engeteile 
für die Automatisierung; aber auch schnellere Schnittstellen 
begrenzen die Datenzugriffsgeschwindigkeit eines leistungsfähigen 
Rechners. Um den Datentransfer zu beschleunigen, ergibt sich 
daher der Trend zur Integration des Prüfgerätes in den Rechner 
oder umgekehrt. 

o Funktionssicherheit und Unabhängigkeit 
Die Anforderung nach Mobilität, das heißt, Einsetzbarkeit sowohl 
innerhalb der betrieblichen Fertigung als und auch auf Baustel-
len, verlangt die Forderung nach NetzUnabhängigkeit durch lei-
stungsfähige Batterien sowie störungsfreien Betrieb unter "re-
alen" Umgebungsbedingungen. 

Im folgenden werden zwei bei der VOBST ALPINE STAHL LINZ 
Ges. m. b. H. zur SchweißnahtprQfung eingeaatse computerunterstützte 
Oltaschall-Präfsysteme vorgestellt: 

FEHLERSCCHS7STSM P-SCAN 
P-SCAN (Projection image scanning technique) steht für eine 
kompakte, mit verschiedenen Scannern betroibbare automatische 
Schweifnahtprüfeinheit. 
Das system besteht aus einem Coaputer-/01traachalltail, einer 
Steuerbox und entsprechendem Scanner für den jeweiligen Anwen-
dungsfall. Der "Magnetscanner ANS-5" kann aufgrund seiner "Frei-
laufeigenschafton" ohne aufwendige Einrüstarbeiten für GroBbehäl-
terprüfungen, auch bei sphärischen Flächen eingesetzt werden. 
Hierbei folgt der Manipulator, der durch magnetische Rollen am 
Behälter gehalten wird, einem Kagnetstreifen. Das P-Scan-System 
kann mit bis zu vier Ultraschall-Sensoren bestückt werden, so daß 
bei der Schweißnahtprfifung gleichzeitig das Prüfen von b&ngs- und 
Querfehlern möglich wird; das Prüfergebnis wird on-line auf einem 
Monitor sichtbar. 
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Die auf Diskette gespeicherte Darstellung der Schweißnaht zeigt 
die Draufsicht, die Profilansicht und die Seitenansicht; unter-
halb der Seitenansicht sind gleichzeitig die Amplituden detek-
tierter Fehlerechos aufgetragen. Zusätzlich werden zu den Echos 
die entsprechenden Positionsdaten gespeichert, soäap eine exakte 
Auswertung aller Parameter möglich ist. Die Dokumentation der 
Prüfergebnisse erfolgt entweder über den eingebauten Einfarben-
drucker oder off-line auf einem Farbgrafikdrucker. 

FEHLSRDt fiGNOSESYSTEM COMSON 
COMSON (computer aided ultrasonic flaw classification system) ist 
ein portables System zur Diagnose von Schweißnahtfehlern mittels 
Ultraschall; es ermöglicht die Bestimmung der Fehlerklasse (z.B. 
planar oder voluminös) und des Feblertyps (z B. Riß oder 
Schlacke). 
Das System - von der VOEST-AiPIHE in Zusammenarbeit mit der 
Fa. KRAUTKRÄMER entwickelt - ist modular aufgebaut und erlaubt 
dadurch die Erweiterung für individuelle Anwendungen und zukünf-
tige Entwicklungen. 
Hardwarekomponenten 

o industrietauglicher MS-DOS-Rechner 
mit 80286 Prozessor und Harddisk 

о Ultraschalldialoggerät USD 1-C, alternativ 
USD 10 

о UltraschallprQfköpfe 35* bis 75* 
o Positionsdatenerfassungseinheit 
о Grafikdrucker 
о Fernbedienungseinheit 

Softwarefunktionen 
о Parametereingabe in Menütechnik 

- Ergebnisse dar Vorprüfung 
- Bauteilidentifikation 
- SchweiВnahtauswähl 
- Ultraschallparameter zur Datenerfassung 
- Schweißnahtgeometrie 

о Funktionstasten für interaktive Soicwarebedienung 
о grafische Darstellung 
Ausgeprägte Reflexionspunkte werden in einer oder mehreren 
guerschnitssebenen des Fehlers dargestellt 

о Repräsentation des Fehlerbereiches 
Aufgrund der aus der Prüfung gewonnenen Daten wird der 
Fehler mit Hilfe einer sogenannten "minimum mean-square 
function" in Form ein»r Ellipse abgebildet und damit para-
metrisiert dargestellt. Die automatische Berechnung von 
zwei zusätzlichen Prüfpoeitionen ("Gegencheck") aus der 
Fehlerhauptorientierung liefern die Daten für die Ermittlung 
des Parameters "Fehlerdicke ds". 

-5 
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о zweistufiges Diagnoseverfahren 
Das Diagnoseverfahren selbst ist zweistufig aufgebaut; d. h. 
es ist möglich vorzuwählen, ob die Diagnose mit der Unter-
scheidung von voluminösen und planeren Fehlern ablaufen 
soil oder aber eine weitere Differenzierung zwischen 
spezifischen Fehlertypen innerhalb einer dieser beiden 
Klassen angestrebt wird. Sein Kern besteht in einer 
systematischen Verknüpfung der Parameter "Orientierungs-
tendenz" und "Wegdifferenz" in der ersten Stufe sowie dem 
Einsatz weiterer Unterscheidungskriterien eines produkt-
spezifischen Fragenkataloges in der zweiten Stufe. 
Für die meisten dieser Fragen bietet der Computer aufgrund 
der errechneten Parameter und der zum Teil vorgegebenen 
Entscheidungskriterien Vorschläge an, die im interaktiven 
Dialog mit dem ZfP-Prüfer bearbeitet werden und zum 
Diagnoseergebnis führen. 

о automatische Dokumentation 
Die Ergebnisse der Fehlerdatenaufnahme und der Diagnose 
werden im Anschluß an den Prüfvorgang dargestellt und 
ausgedruckt, wobei es die Wahl zwischen verschiedenen 
Reports gibt. 
Ein Ausdruck aller am Bildschirm aufgezeichneten Grafiken 
mittels Hardcopy-Funktion kann in Folge der Permanent-
speicherung jederzeit erfolgen. 

о permanente Datenspeicherung 
Die Datenspeicherung auf Disketten oder Harddisk stellen 
die Fehlerdaten ständig zur Verfügung; dadurch wird die 
EDV-mäßige Auswertung bzw. vergleichende Fehleranalyse im 
Rahmen von Wiederholungsprüfungen bzw. Fehlerlangzeit-
beobachtungen möglich. 

ZUSAMMENFASSUNO 
Zusammenfassend können die Auswirkungen eines zunehmenden 
Computereinsatzes auf das Fachgebiet "Zerstörungsfreie Prüfung" 
wie folgt dargestellt werden: 

Im Prüfungsumfeld 
о EDV-gestützte Prüfplanung 
о Automatisierte Dokumentation 
о Ergebnisbewertung mit Computeruntarstützung 
о Verminderung administrativer Tätigkeit 

Im Bereich der Prüfung 
о Arbeiten mit dem Computer im Dialog 
о Menüführung durch den Prüfablauf 
о Möglichkeit zur Konzentration auf die eigentliche 

Prüfaufgabe 
о Steigerung der Effizienz der Prüfungen 
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ULTRAZVUKOVÁ LINKA. UZB 110 HA. KONTROLU KOLEJNIC 

lag* Vladimír llätuBca, TZ Třinec 
Ing. Doc. Adam Stryk, Instytut metalurg!« železa, Gliwice 

' Kolejnice v železniční dopravě jsou vystaveny značná^« 
nu provoznímu a dynamickému namáháni* takže je nechytni pří-
mo u hutního výrobce zjiStovat vnitřní vady prozvučováním 
ultrazvukem. Z tohoto důvodu hyla v závěru března 1988 uve-
dena do provozu ultrazvuková linka UZB 110, umožňující sto-
procentní kontrolu kolejnic, kterou se nahradila předchá-
zející selektivní ruční kontrola pomocí ultrazvukových vo-
zíků. Mechanická část linky byla vyrobena • Kolzaou Rati-
boř, elektronická část spolu s ovládacím pultem • INGO Var-
šava, přičemž celá koncepční a konstrukční zpracování bylo 
dílen pracovníků z ЗН2 t Gliwicích. 

Linka je umístěna přímo ve výrobním toku a kontrola 
se provádí na vyrovnaných kolejnicích po předchozí», vizuál-
ní kontrole povrchových vad, před dorovná váním a úpravou 
konců a řezáním na přesná dálky* Kolejnice se prozvuč ují 
souSaenS třemi sondami ve směru z boku hlavy (kanálлД.), 
z temene do paty (В) a z boku stojiny (C). Krami zjlifová-
nl vnitřních vad, výsledky kontroly poskytují řadu cenných 
informací o vnitřní vadnosti, což umožňuje bezprostřední 
kontrolu výrobního procesu, předevSím technologie výroby 
oceli* 

Bloková seh*"« -U^Yt 

Kolejnice proohází kontrolním blöken, obsahujícím tři 
us sondy* Po temeni kolejnice se odvalují dv* kotouče ta-
chomSničů, která slouží к dálkovému měření. Celý kontrolní 
prooea je automaticky řízen řídicí jednotkou se Styfal fo-
tobariéraml. Dva soubory stříkacíoh pistolí slouží к ona»» 
čování vod a jakostních tříd. Ha 'výstupu elektronická čás-
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tl je tiskárna, kterou ее průběžně zaznamenávají výsledky 
kontroly každá kolejnice* Bloková schéma linky je uvedeno 
v horní čáetl obr* 1* 
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Mechanika linky 

Ha vstupu a výstupu linky je vodicí mechanika tvoře-
na dvěma páry horizontálních kotoučů, jejichž rozevření je 
stavitelné podle šířky hlavy kontrolovaného profilu a slou-
ží к přesnému vedení kolejnice kontrolním blokem. Současná 
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chrání kontrolní blok před poškozením od případné křivá ko-
lejnice» Střední část kontrolního bloku se sondami je pruž-
ně vedena po kolejnici, takže sondy přesně kopírují místní 
nerovnosti kolejnice, což je základní podmínkou spolehlivé 
akustické vazby. Sondy jsou upevněny v kardanových držádích 
s čelem, tvořeným kluznou lištou z tvrdokovu. Poloha, sondy 
a kardanovým držákem je stavitelná ve vodorovné a svislé 
rovině, což umožňuje nastavovat potřebnou polohu sondy v 
závislosti na profilu širokopatkových nebo výhybkových ko>-
lejnic* S ohledem na prováděné opravy a seřizování, dále 
kvůli ulehčení manipulace s etalonovými vzorky při cejcho-
vání, ale rovněž i kvůli případným křivým kolejnicím, je 
celý kontrolní blok umístěn na lyžinách, což umožňuje vy-
sunutí bloku mimo osu dopravníku* 

Přísun a odsun sond na začátku a konci kolejnice ее 
provádí samočinně stlačeným vzduchem pomocí fotobarlér, 
kterými se dále řídí celý kontrolní a vyhodnocovací proces* 
První soubor stříkacích pistolí slouží к označování místa, 
vad na boku kolejnice a druhý soubor к označování jakost-
ních tříd na hlavě konce kolejnice* V místě stříkacích pis-
tolí prochází kolejnice plechovou komorou, ze které se pod 
tlakem odvádějí výpary barev mimo kontrolní stanoviště* Xa» 
chomeniče slouží к odměřování centimetrových úseků к měře-
ní délky kolejnice a délky vad* Kotouče tachoměničů. ее od-
valují po kolejnici, takže délkové údaje jsou nezávislé na 
proměnné nebo kolísající rychlosti dopravníku* Odírací za-
řízení к odstraňování volných okují z povrchu kolejnice je 
umístěno před linkou přímo u rovnačky kolejnice* Mechanika 
linky od kabiny je oddělena prosklenými zasouvatelnýml dveř-
mi* 

Elektronika, linky 

Ultrazvukové elektronická část je čtyřkanálová se tře-
mi pracovními kanály. Každý kanál je samostatný a kromě běž-
ných základních jednotek obsahuje další pro nastavováni hra» 
ničních délek vad, hraničních délek přípustného poklesu kon-
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cováho echa a hraničních dálek pro nejkratší »křičenou kolej-
nici. Společnými jsou jednotky pro vyhodnocování jakostních 
tříd, délky kolejnice, souvisí* délky kolejnice be» vad a. 
kontrolu akustické vazby« Mikovi údaje o kolejnici, vadách 
a akustická vazbě podle jednotlivých kaaálft, se při kontrole 
průběžně zaznamenávají aa displejích, výsledná údaje se ucho-
vávají v paměti a nulují se si při vstupu následující kolej-
nice* 

Nebezpečné stavy, jako nesprávná poloha bloku nebo son-
dy, dále závady na fotobarléráoh nebo pokles tlaku vzduchu, 
jsou akusticky a světelně signalizovány a současně se blo-
kuje váleSkový dopravník* Akusticky odllSnou výškou tónů 
jsou průběžně signalizovány "malé" nebo "velká" vady a pok-
les koncového echa* Linka má Čtyři pracovní režloy, a to 
automatická kontrola, mechanizovaná kontrola, ruční kontro-
la a cejchování linky» Běžná provozní kontrola se provádí 
v automatickém režimu při rychlosti dopravníku 0,7 nebo 
0,5 m/s. 

Elektronická část linky, spolu s ovládacím pultem lin-
ky, pultem řidiče linky a tiskárnou, je umístěna v kabině 
linky* Půdorysný pohled na kontrolní stanoviště je uveden 
na obr* 2* 

PŮDůemÁ oispcsice suhomŠtí kmtkolhí lwv uzb m 

^iltíky Jtpnmky Ч-МоЛ Ucbmiňb l - diltopis 
ž- kcntrabú Utk 5'tlekirtmlta UgB 1Ю I- pult riJilt linky 
3- vodící mechanika 6- wltíocí f*M Ьлку i - pmkltni d*H 
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Automatický kontrolní režim 

V tomto režimu probíhá kontrola zcela samočinně a je 
řízena fotobarlérami. První dvojice se nachází před a dru-
há dvojice za kontrolním blokem* Při vstupu kolejnice do 
linky se dostane nejdříve do stínu FB1, přičemž ae vynulu-
jí délková údaje předchozí kolejnice a začíná délkové měře-
ní kontrolované kolejnice* V dalším kroku při zaclonění PB2 
se vynulují délkové údaje vad v jednotlivých kanálech před-
chozí kolejnice* Při vstupu čela kolejnice do oblasti 7B3 
začíná kontrola kolejnice, sondy se přisunuji na kolejnici 
a otevírají se vstupy kontrolních kanálů* Jelikož sondy к 
tomuto úkonu potřebují určitý čas, к otevření kanálů dochá-
zí s odpovídajícím časovým zpožděním. Při průchodu konce 
kolejnice v oblasti EB2 kontrola končí» vstupy kanálů se 
zablokují, sondy se vysouvají a současně na displeji se vy-
nuluje jakostní třída předchozí kolejnice* Při odcloxiění 
FB3 se na displeji zobrazí jakostní třída kontrolované ko-
lejnice, kolejnice se započte do celkového počtu kontrolo-
vaných kolejnic a do počtu kolejnic v odpovídající jakost-
ní třídě* Při odclonění poslední 7B4 příslušná stříkací 
pistole dostane příkaz к označení jakostní třídy na konci 
kolejnice a tiskárna příkaz к vytištění výsledku kontroly* 

časový sled těchto činností je zobrazen na obr* 3* 
Nahoře v digitální podobě je uvedena tabulka stavů fotoba-
rlér, přičemž křížkem je označen stav při zaclonění foto-
barléry kolejnicí. Bole je zobrazena časová posloupnost 
činností jednotlivých jednotek* 

Podmínky pro stanovení vady a jakostní třídv 

Zjigíování vloček v hlavě'kolejnice vyžaduje při pro-
zvučování z boku hlavy zesílení, odpovídající zjištění náh-
radní vady velikosti 0 г mm. Při opakovači frekvenci 2kHz 
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a- při rychlosti dopravníku 0,7 m/s vzdálenost dvou soused-
ních impulzů Siní 0,35 mm« Z těchto důvodů vad л je hodno-
cen stav, při kterém dostáváme Šest po sobě jdoucích vado-
vých ech. Vadová echa se dále vyhodnocují ve dvou hladinách 
jako vad; "malé" a "velké". 0 vadě rozhoduje nejen délka va-
dy, ale rovněž i jejich četnost (hustota), což je součtová 
hodnota délek vad v délce jednoho metru. Způsob vyhodocová-
ní vad podle délky a četnosti je uveden ve spodní části 
obr. 1» V zakresleném případě největší vada vykazuje dél-
ku 3 cm a četnost vad činí 9 cm. 

Nepřípustnou vadou se stávají "malé1' vady při překro-
čení přípustné délky nebo přípustné četnosti a současně 
"velké" vady bez ohledu na. jejich délku. Ha základě toho-
to kritéria, a současně s přihlédnutím na souvislou délku 
kolejnice be vad, se kolejnice označují a roztřictují do tří 
skupin. Třídou t 1 (kolejnice v:f;;ovující) je hodnocena ko-
lejnice bez vad a její konec je označen zelenou barvou* 
Třídou t 2 (kolejnice ke zkrácenxj je hodnocena kolejnice 
в vadami, u které souvislá délka bez vad je delší než nej-
kratší přípustná délka zkrácené kolejnice* Místa vad a 
rovněž konec kolejnice je označen žlutou barvou. Třída t 3 
(kolejnice nevyhovující! je vyhrazena kolejnicím a vadami, 
které neodpovídají podmínkám pro zařazení do třídy t 2 a 
jejich konec je označen Červenou barvou* 

Kromě těchto základních tříd linka rozliěuje ještě 
dvě další zvláštní skupiny* Do třídy t 0 se zařazují kolej-
nice s poklesem koncového echa, překračujícím dovolenou 
délku* 7 tomto případě jakostní třídu linka neurčuje a kon-
ce kolejnice se neoznačují— Kontrola se vštšinou opakuje 
nebo se kolejnice kontrolují ručně* V případě nadměrně kři-
vé kolejnice se kontrola neprovádí, kolejnice linkou pro-
cházejí a jen se evidují* 
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Záznam výsledků kontroly 

Výsledky kontroly každé kolejnice se ramočinnS zazna-
menávají na dálnopisu, přičemž obsluhu zazn&nenává pouze 
Číslo tavby při její změně. Nejdříve se vytiskne pořadové 
číslo kolejnice od začátku směny a začátku tavby« Dále ná-
sledují údaje o celkové kontrolované délce a délce kolej-
nice bez vady* Na pátém, šestém a sedmém sloupci se zapi-
suje celková délka vad v jednotlivých kanálech А, В a C. 
Nakonec se vytiskne celková délka nedostetečné akustické 
vazby a výsledná jakostní třída kolejnice* Všechny délko-
vá údaje jsou uvedeny v centimetrech* Při tom je ale nut-
ná si uvědomit, že vadou délky 1 cm je při prozvučování 
z boku hlavy již zaznamenána vada o náhradní velikosti 0 
2 on a při prozvučování z boku stojiny vada o velikosti 0 
4 mm« Na obrázku 4 je uveden výsek z tištěných výsledků, 
ve kterých se nacházejí tři vadné kolejnice s vadami v 
hlavě a stojině, zjištěnými kanálem A. a C« 

Délky zjištěných vad v jednotlivých kanálech umožňu-
ji objektivně vyhodnocovat výslednou vadnost po tavbách & 
kampaních. Kanálem A. se kromě nečistot a řádkových nekovo-
vých vměstků zjigíují rovněž i vločky. Vznik těchto vad 
souvisí se závadami v technologii výroby oceli a vakuová-
ní. Daprotl tomu kanálem С se zase zjišťují vady v segre-
gační oblasti profilu a také zdvojeniny a zbytky courávých 
lunkrů ve stojině. Tyto vady souvisí především se závadami 
v technologii odlévání lngotů a ošetřování jejich hlav, 
Z hlediska kontroly výrobního procesu maji proto hlavni vý-
znam výsledky kontroly v kanálech А а С. К tomuto účelu by-
ly zavedeny koeficienty vadnostl KA a Kc, což je celková 
délka vad v metrech, vztažená к délce 1 ООО m kolejnic. Po-
mocí těchto koeficientů se průběžně vyhodnocuje vadnost po 
tavbách a kampaních» 
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Seznam obrázků 

Obr. 1 - Nahoře blokové schéma linky. Dole vady dle délky 
a četnosti. 

Obr. 2 - Půdorys kontrolního stanovíSt« 
Obr* 3 - časový sled režimu automatické kontroly 
Obr. A - Výseč tištěných výsledků kontroly 



- 102 - ) 

ZJISÍOYXNÍ VNITŘNÍCH VAD V TLUSTÍCH PLESÍCH 
AUTOMATIZOVANÝM ULTRAZVUKOVÉM ZAŘÍZENÍM 

Ing. L. Klásek, Ing. R. Fierla, A. Lička, s.p. Vítkovloe 

Ultrazvukové zkoušení tlustých plechů má za úkol podchy-
tit všechny vady, které nepříznivě ovlivňují další zpracování 
a účel použití. Toto vyžaduje podle specifikace ultrazvukové 
zkoušení plošné, včetně hran nebo zkoušení po rastru, přičemž 
se provádí bu5 ručně nebo automaticky. 

Ruční zkoušení - vyžaduje vedle zkušebních přístrojů a pomů-
cek vysoký stupeň vzděláni a stálou praxi zkoušejícího perso-
nálu, jednotce pracovní postupy. Vlastni kontrolní práce je 
prováděna při dosti vysokém fyzickém zatížení a objem kontro-
lovaných plechů je omezen kapacitou zkoušejícího personálu. 

Automatické zkoušeni - odstraňuje nedostatky ručního zkoušení 
a jsou vytvořeny podmínky pro posouzení kvalitních ukazatelů 
ze širšího hlediska a tím i hospodárnost výroby. 
Vzhledem к přednosti automatizovaného zkoušení a stoupajícím 
požadavkům odběratelů na jakost plechů, zejména z hlediska 
vnitřní homogenity, b^la ve s.p. Vítkovice Instalována automa-
tizované ultrazvuková linka pro kontrolu tlustých plechů fy. 
Salzgitter - SRN na válcovně kvarto 3,5 m. 

Uljt ra z vui o v é_ zkus e bní zařízení_ (linka ) - se skládá ze tří hlav-
ních koapcnentů. 

* 

1. ovládání llnkv — elektrická a mechanická část - fy. NOEL 
Celé zařízení sestávající se z jednotky pro zjišťování vad, 
je umístěno nad valníkem. 
Jednotka pro celoplošné zkoušení plechů se skládá ze tří vo-
zíků. Polohy zkusabnícb vozíků je možno programovat dle au-
tomaticky změřené šířky plechů (vzhledem к šířce vozíky 

nohou být uspořádány za sebou, s překrytím, bez překrytí). 
Každý vozík se sedmi sondami typu SE, frekvence 4 MHz se šíř-
kou zkušební stopy po 10 mm, vzdálenými od sebe 150 mm, os-
cilují v příčném směru к posuvu plechu a výkyvem 180 mm, 
pokryje pás na zkoušeném plechu o šířce cca 1 m. Volba poč-
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tu vozíků, jakož i nastavení, se provádí pomocí volni pro-
gramovatelného počítačového systému* 
Jednotka pro zkoušení hran plechů je konstruována jako zdvo-
jená zařízení. Skládá se z držákového přípravku a z vlast-
ní mechanické části, zkonstruovaná jako kompaktní jednotka 
se třemi ve vertikální rovinS výkyvnými sondami typu SB se 
šířkou zkušební stopy 18 mo pro každou oblast hrany* 
Přesnost nastavení zařízení na střižnou hranu zaručuje přez-
koušení do vzdálenosti 50 mm od hrany plechu» 

ultrazvuková elektronika - fy. K- Deutsch 
Základem ultrazvukové části zkušební linky je ultrazvuková 
elektronika 1150 fy. Deutsch (SRN). Je to stavebnicový pří-
stroj, který může být upravován pro řešení speciálních zku-
šebních úkolů. V aplikaci UZ linky в.р. Vítkovice slouží 
pro zjišíování vad v pleších měřením amplitud a doby prů-
chodu ultrazvukového signálu* 
Přístroj se skládá z ovládací části a zobrazovacích jedno-
tek, které umožňují sledovat jak ultrazvukové signály, tak 
zobrazovat naměřené hodnoty. Nastavování pracovních charak-
teristik a jejich kontrola se provádí pomocí komunikačních 
obrazovek vstupem přes fóliovou klávesnici* V případě pot-
řeby může obsluha si také pomocí této elektroniky ověřit 
stav kteréklliv sondy a. příslušné elektronické vyhodnoco-
vací části použitím přenosného etalonu s umělými vadami* 
Na základě vyhodnocení poměru výšky echa vady a KB UZ elek-
tronika rozliší také některé zvláštní případy, např* ztrá-
tu akustické vazby, které jsou v protokolu také vyznačeny, 

vyhodnocovací počítač - fy* Siemena 
Vyhodnocování výsledků, získaných zkušební elektronikou, 
se provádí na řídícím minipočítači SICQMP M-30 fy. Siemens 
(SRN). Konfigurace počítače"obsahuje tři terminály, centrál-
ní jednotku в disky 2 i 63 MByte a kazetovou jednotku 1 x 
45 MByte* 
Pro záznam zkušebních protokolů při zkoušení celoploSném 1 
hran slouží dvě samostatné řádkové tiskárny* 
Programové vybavení bylo zpracováno fy. V IBAS (SRN) a nSk-
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teré softwerové produkty byly vypracovány přímo u výrobce 
zařízení. Počítač f'-30 pracuje pod operačním systémem 
AMBOSS a podstatná část programového vybavení byla zpraco-
vána v jazyce FORTRAN 77. 
Program je samostartovatelný a umožňuje pracovat v několi-
ka režimech* Základem je komunikace s elektronikou UZ lin-
ky a řídícím systémem automatického ovládání fy. SBiATICK 
S-5, Automatický řídící eyatém upřesňuje polohu zkušebních 
vozíků vzhledem к šířce plechu, měří délku a šířku plechu, 
sleduje teplotu plechu, tlak a prütok vazební vody. 
К dispozici uživatele je 13 obrazovkových nabídek (masek), 
které umožňují provádět následující operace : 
- nastavení parametrů systému a testování zařízení 
- vlastní zkoušeni plechů, nastavení limitních hodnot lin-
ky 

- zadání akusebních kódů a volba typu protokolu 
- nastaveni korekčních tabulek 
- Inicializace zkoušení 
- tisk údajů o odzkouaených pleších a opravy zadaných dat. 
Každá z obrazovek umožňuje další větvení, případně návrat 
do předchozích obrazovek. 
Vyhodnocovací počítač je napojen také na řídící systém vál-
covací tratě - počítač SICOIíP M-60, který umožňuje jak pří-
mý vstup dat o zkoušených pleších, stříhací plán vývalku, 
tak výstup informací o výsledku zkoušení do nadřazeného vý-
početního systému. 
Samostatnou částí linky je zařízení, týkající se značková-
ní míst s výskytem vad. Značkování se provádí přesně v mís-
tí? vady nástřikem barvy, . 

Technické parametry zkušebních zařízení a zkoušených plechů 

Rozměry zkoušených plechů x 
- šířka 1100 až 3250 mm 
délka 6000 až 30 000 mm 
tloušťka б až 40 mm 

Povrch plechů : válcovaný, bez volných okují, na hranách 
bez otřepů 
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Teplota plechü t 
Zkušební technika t 

Zkušební citlivost > 

maximálně 150° С 
impulsní odrazová metoda - předstři-
kovací akustická vazba - proudící vo-
da na horní plochu plechu 
nastavena na vývrtu 0 3 mm kruhová 
vady в plochým dnem 

Rychlost posuvu plechu : je volitelná - max. 1 m/s% ve Vítko-
vicích obecně zvolena 0,5 m/s 

Postup při ultrazvukovém zkoušení tlustých plechů 

1. ce^chování_ztojíebního zařízeixí 
Cejchování se provádí na testovacím plechu, ve kterém jsou 
vyrobeny umělé vady - především ve tvaru podélných a příč-
ných drážek s různou šířkou, délkou a hloubkou. Cejchování 
se provádí ve dvou fázích před zahájením kontroly t 
- testovací plech v klidu - provádí se kontrola eeřízení 
zkušební elektroniky 

- testovací plech v pohybu - posuzuje se záznam umělých 
vad v testovacím plechu se vzorovým záznamem pro předep-
saný nastavený zkušební kód. 

Výsledky cejchování zkušebního zařízení ae zaznamenávají a 
jsou součástí dokumentace překontrolované denní produkce 
plechů. 

2. za^ání_zku^a^riích £arame£r& 
Požadavky zkušebních předpisů jsou zpracovány do zkušebních 
kódů, ve kterých jsou zahrnuta základní kritéria, předpisů -
normy, a to : 
- minimální vada, podléhající registraci (analogicky platí 
i pro KE) 

- přípustná minimální vzdálenost mezi sousedními vadami 
(analogicky platí 1 pro KB) 

' - maximálně přípustný součet vad na jednotce plochy. 
Zkušební parametry - Čísla z příslušného zkušebního kódu 
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se zadávají prostřednictvím počítače před zahájením zkou-
šení každého daného plechu. 

záznam_"»3jsiedka kontroly 
Tiskárna vytiskne protokol o zkoušení, který obsahuje jed-
nak všeobecně platné údaje o plechu, základní kritéria, 
dle kterých byl plech zkoušen a jednak jsou vytištěny v 
číselné formě' charakteristiky vad* 

hodnocení výsledkůJOZ. kontroly 
Při hodnocení se vychází z protokolu - vytištěné výsledky 
jsou neoddělitelně dávány do souvislosti s parametry zku-
šebního kódu a se stupněm jakosti, předepsaného ve zkušeb-
ním předpise nebo normě* 
Při hodnocení se posuzují následující kritéria » 
- indikace, které podléhají registraci (jak v řádcích vodo-
rovně, ve sloupcích svisle, ale i po diagonálách pod jed-
notlivými sondami) 

- vzájemná vzdálenost indikací, podléhajících registraci 
в cílem posoudit, zda z těchto indikací nevzniká nepří-
pustná plošná vada 

- zda počet jednotlivých přípustných ploch vad, avbzJiz mini-
málně podléhající registraci, nepřekračuje přípustný sou-
Set vad na jednotku plochy plechu 

- zda jednotlivá plošná vada svou plohou nepřekračuje maxi-
mální přípustnou plochu jednotlivé plošné Yady 

- zda počet přípustných plošných vad nepřekračuje maximálně 
přípustný součet ploch vad na celém vývalku. 

Při hodnocení okrajových hran plechů' se ještě posuzuje г 

- zda není překročena největší přípustrá délka jedné vady 
- zda není překročena přípustná četnost na jednotku délky. 

V případě překročení přípustnosti jednoho z výše uvedených 
parametrů považuje se vývalek za nevyhovující danému zku-
šebnímu kodu, tzn. předepsanému zkušebnímu předpisu nebo 
normě « 
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V protokolech o ultrazvukovém zkoušení ae občas vyskytují 
záznamy, které se jeví jako "Anomálie"• Objeví-li se ve 
výtisku protokolu nějaké anomálie, jo třeba při vyhodnoco-
vání zvažovat, z čeho to pramení (např* spatně nastavená 
aparatura, špatné vazební prostředí, špatný povrch plechů 
apod.)• V daném případě se plech překontroluje na lince 
podruhé nebo se provádí přezkoušení plechu ručním způsobem* 

Ověřováni objektivity zkoušení 

Předem je nutno podotknout, že výrobci zařízení nepředal s*p. 
Vítkovice příslušné zkušební kódy, tz. hodnotící kritéria, 
např* odpovídající technickým dodacím podmínkám SEL 072/77* 
Z daných důvodů byl postup při ověřování objektivity velmi 
náročný* 

Po zvládnutí základních úkonů - obsluhy a nastavení lin-
ky, vypracování zkušebních kódů, zpracování návodů pro vyhod-
nocování zkušebních protokolů - by?> provedeno srovnání ruční-
ho zkoušení plechů různých jakostí a v širokém tloušťkovém roz-
mezí s výsledky, dosaženými při zkoušení na UZ lince* 

Toto ověřování objektivity probšhlo ve dvou etapách* V 
první etapě bylo dosaženo shody mezi výsledky zkoušením ručním 
a linkou 67,3 Ф* V druhé etapš po provedené optimalizaci zku-
šebních parametrů se dosáhlo celkové shody 90,8 &* Dosažená 
údaje jsou dle našeho názoru uspokojivá a. tím je v podstat» 
vyloučeno nebezpečí zvýšení reklamací u plechů, zkoušených 
na lince* 

Pro řešení reklamaci u tlustých plechů, kontrolovaných 
na lince, byla vypracována ve spolupráci s VÚM Praha příloha 
к ÖSH Cl5024 "Ověřování výsledků ultrazvukově zkoušených ple-
chů ve sporných případech", ve které jsou zakotveny 
zásady, týkající rozdílných názorů při posuzování velikosti a 
četnosti zjlStSných vad. Platnost zásad, uvedených v příloze 
ČSN G150241 doporučujme taká respektovat při ručním zkoušení 
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plechů, dojde-11 к rozdílným výsledkům při přezkušování n od-
běratelů* Podobnou přílohu mají také technické podmínky před-
pisu SEb 072/77. 
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С 
ZAŘÍZENÍ PRO JšECHANIZOVAKÉ ZKOUŠENÍ ROTORU TUR3D; Z TMlSsiifs." 

VÝVRTU 

Ing. V O K A Č Vladimír, In5» O B R A Z Jaroslav', CSc. 
Vývojová a provozní základna VÖ Praha 9 

1. ÚVOD 
Při provozu parních turbin velkých výkonů, zejména v 

přechodných stavech při spouštění a odstavování je materiál 
silně tepelně namáhán,přičemž mohou vznikat i rozměrné úna-
vové trhliny. Jejich zjištění zvláště v rotorech je velmi 
významné pro posouzení životnosti. 
Olopatkovaný rotor lze zkoušet ultrazvukem pouze z vnitřní-
ho vývrtu, jak bylo již popsáno v práci [l3 ,která se především 
zabývá použitými typy ultrazvukových sond a jejich parametry. 
Cílem toho příspěvku je ukázat mechanizované zařízení, к секиi 
se zmíněné sondy připojují. Zařízení, které vypracovala Vývojová 
a provozní základna VÚ Praha je plně mechanizované a řídí je 
mikroprocesor. 

2. KONCEPCE ZAŘÍZENÍ 
Do vývrtu měřeného rotoru se-vkládá hlavice obsahující 

čtyři ultrazvukové sondy [i] . Hlavicí pohybuje v axiálním směru-
i po obvodu dutiny vývrtu vodící tyč. Sondy jsou připojeny k 
ultrazvukové elektronické části. Vodící tyč je součástí mechanic--
kého manipulátoru. Činnost zařízení a to jak části ultrazvukové 
tak i mechanické, ovládá a programově řídí mikroprocesorový 
systém* Naměřená data se uchovávají v magnetopáskové jednotce. 
Záznam o zkoušce rotoru dává připojená tiskárna. 

3. POPIS ELEKTRONICKÉHO ZAŘÍZENÍ A JEHO ČINNOST 
» 

Zařízení pro zkoušení rotorů je mechanizované a proto má 
dvě hlavní části : mechanické manipulační ústrojí pro pohyb 
hlavice s ultrazvukovými sondami a zařízení elektronické. 
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To je řešeno juko otevřený mikroprocesorový systém (obr.l) 
který ovládá pohybové ústroíi". sond,činnost ultrazvukové ele-
ktronické části a dále pak záznamovou jednotku. Jádrem elek-
troniky je řídící počítač s osmibitovým mikroprocesorem. Byla 
použita stavebnice SAPI 1, která umožnila využít disky ROM 
i HAU. První z nich zavádí řídící program při startu systému 
zatíc co disk RAM slouží к ukládání naměřených dat a hodnot. 

Optronová vstupní jednotka předává do počítače informace 
o stavu manipulačního ústrojí. Po zpracováni vydává počítač 
přes výstupní jednotku povely pro silo 'é pohybové ústrojí. 
Ckacžitcu polohu hlavice se sondami pře»iásejí selsyny.Počítač 
zprs-caje údaje o vzdálenosti hlavice od sraje vývřtu a úhlu 
na*;cení. Tak lze lokalizovat polohu vad zaznamenaných tiskár-
nou. Záznam probíhá prostřednictvím magnetopáskové jednotky. 
}>& pásce se přesunou data uložená počítačem v disku RAK. 
Teprve z něj se tiskne záznam na jehličkové tiskárně. 

čtveřice ultrazvukových sond [ ljf je připojena к ultrazvu-
/.:vc'cu přistrojit který má čtyři identické kanály. Přístroj-
označený jako deíektoskop (obr.l а 2)з< řídi přes sběrnici, 
k-.era je obousměrná a proto slouží i к přenosu získaných dat 
~. i • vado vých itr.puls£. 

"Jiivaxel tnůže valné programovat sled spouštění jednotli-
vý er. sond. Přijímaná v&áová echa se zesílí v zesilovačích 
Uor.2). Jejicr. zesílení řídí počítač přes sběrnici. Zesílené 
vaacvé signály se digitalizují v AD převodníku. Získá se výška 
echa cdpovíd&jící velikosti vady.Vadová echa se vybírají ob-
vyklým грйяэоеш pococi clony. Poloha echa ve cloně.t.j. jeho 
zpoždění, je mírou vzdálenosti, kterou vyhodnocuje mikropro-
cesor. Pre každcu sondu se volným programováním nastaví'le' po-
iona a délka cl;ny, iterá vzniká ve zdroji hradla. 

Popisovaná elektronika je umístěna ve společném rámu, 
což je naznačeno na obr.3. Zcela nahoře je umístěn počítač. 
?oš ním jsou disky ROi! a RALI. Následuje vana se čtyřkanálovým 
defekte skopein. 
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Úpně dole jsou seisyny pro přenášení polohy. Rám elektroniky 
je propojen kabelem s mechanickým ústrojím, s nímž spslecíiě 
pojíždí. 

4. KANIPULAČMl ÚSTROJÍ 
Hlavici ultrazvukových sond vede a činnost ovládá mani-

pulátor, jehož principální provedení je patrné z obr.4. 
Hlavice 1 obsahující čtyři ultrazvukové přímé a úhlové sondy 
je uzpůsobena tak, aby sondy měly dokonalou akustickou kontak-
tní vazbu к povrchu dutiny rotoru 2. Hlavice 1 je na konci 
vodící tyče 3, kterou lze nastavovat až do délky 8 m. Pohyb 
vodící tyče obstarává krokový mechanismus s motory 4 a 5» 
Motor 4 tyč posouvá a krokem 2,5 mm, Což je tedy šířka zkouše-
ného řádku ve vývrtu motoru, tfotor 6 hlavici kývavě otáčí с 
úhel ^ kolem 400° v obou směrech. Motor 6 pohybuje tyčí axiálně 
a to pomocí kulisy 7, která pohybuje ozubenou krokovou tyčí 
8. Seisyny 9 a 10 snímají údaje o poloze tyče a předávají je 
do počítače. Vlastní konstrukce soustrojí je umístěna na odleh-
čeném ocelovém rámu, který se upevňuje na čelní plochu rotoru* 
Kritické stavy a polohy jednotlivých prvků sestavy manipulační-
ho ústrojí saímají mechanické koncové spínače a prostřednicevím 
optronové vstupní jednotky je předávají do řídícího počítače. 
Systém doplňuje pojízdný stolek,jenž slouží к uložení zdrojevé 
a ovládací jednotky, tiskárny, zobrazovací jednotky, magneto-
páskové jednotky a monitoru. Vazební medium dodávr olejové čer -
padlo, jehož funkce je spřažena s pohybem vodicí tyče. 

5. ZAVŽR 

Ve vývojové a provozní základně VÚ Praha byl realizován 
systém pro zkoušení rotorů z vnitřního vývrtu. Zařízeni má 
manipulátor s ultrazvukovými sondami pohybujícími se programo-
vě ve vývrtu. 
Získané signály zpracovává počítač a zaznameMvá tiskárna. 
Mikroprocesorový systém má programová vybavení vycházející ж 
charakteru otevřeného systému. Prostřednictvím nabídkového 
menu je obsluze předložena volba způsobu činnosti řídicího po-
čítače. 
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V podstatě jde o dva typy funkce. První umožňuje komunikaci 
s měřícím systémem a jeho nastavení s spuštění. Druhý startuje 
původní operační systém řídicího počítače s možností využití 
příslušného programového vybavení a standartních periferií. 
Výhoda tonoto způsobu činnosti hardware se projeví mimo jiné 
při vyhodnocení výsledků míření, nebot systém umožňuje zavedeni 
libovolného slučitelného transparentního programu. 

Uvedený mikroprocesorový systém spolu se čtyřkanálovým 
ultrazvukovým přístrojem se uplatní nejen pro provozní zk - aení 
olcpaíkcvaaýcb rotorů aýorž i pro jiné případy ctyřkanálového 
zkoušení. ?ro každé 4né zkoušení se pouze vypracuje vhcdné 
programové vybavení a samozřejmě i manipulátor. 
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z vnitřního vývrtu ultrazvukem. Strojírenský zpravodaj 
STÍSS, 196ě,č.«, str. 19 až 23. 

li] Tech. záznam SVÜSS č. 89-07111 

Seznaa obrázků 
03?.. 1 Sestava mikroprocesorového systému 
C3R.2 Sestava ctyřkanálového defektoskopu 
03R.3 Umístění elektronických jednotek v rámu 
OBR.4 Principiální usDořádání mechanického manipulátoru 
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Приемочный в периодический контроля качества 
катерчэла бандаяшх колец генераторов 

гапздрд Шандор, ГДАБИЕШ Тибор 

• Введение 

Комплексная система неразрушаюдего контроля бан-
деяных колец генераторов ТЗЦ не находилась в цент-
ре внимания через долгое в р О д н а к о , зарубен-
вье авария направляли вникание на эту. проблему. 
Пс рву» систему критериев разбраковки разработало 
Предприятие по исследованиям и новый разработкам 
в области черной металлургии "ВАЛЮТ". Экспери-
ментальные работи по проверке методов контроля 
бгядаяннх колец проводилась в Лаборатории нераэ-
р>шаадего контроля качества материалов Предлрия-
ткя по ремонту и техническому обслуживание энер-
гетического оборудования "ЗРЕКАР". Целью этих ра-
бот являлась разработка по имекндакся эталонный об-
разцам и бандаглшм кольцам технология неразрушаю-
щего контроля, обеспечивающей выявление возкозних 
дефектов материала тала несшгошности, а такае опре-
деление видов дефекта и оценку численного значения 
резкера дефекта. 
По окончании лабораторных исследований Венгерский 
трест по снабжению электроэнергией "МШТ" отдал 
расаоряненне о выполнении неразрутапцего контроля 
бандажных колец генераторов. 
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2. Применяемые методы КОНТРОЛЯ 

Метод ультразвукового контроля для выявления внут-
ренних и поверхностных дефектов типа плоскостных 
а пространственных несплошностец. 

Контроль выполняется в следующих случаях: 

2.1. При приемке после изготовления на заводе-из-
готовителе. 

2.2. Периодически после посадки ила снятия колец. 

3. Предварительный КОНТРОЛЬ 

Технология контроля разделялась на следующих две 
части: 

3.1. Определение основных параметров, проведение 
лабораторных исследований и измерений. 

3.2. Адаптация результатов этих работ к местный 
условиях проведения неразрушахщего контроля. 

3.1.1. Исходный материал 

Количество гсатериадов (легирующих элемен-
тов) для изготовления бандаяных колец, зна-
чительно отличается от состава "обыкновен-
ной" стали. Таким образом приходилось прек-
де всего определить параметры приборов и 
средств неразрушащего контроля, а такха 
поведение и свойства материалов. 

Материал бандааного кольца, использованного 
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в качестве эталона, шел следующий: химиче-
ский состав: 
О Si Ыа Si Cr V V V 

qe ох i,z i0,0 - - - (>J 

3.1.2. Исходше данные для ультразвукового КОНТРОЛЯ 
Сперва осуществлялось определение исходных 
данных, необходимых для проведения ультра-
звукового контроля.Вследствие аустенитнои 
'структуры материала кольца когно ожидать 
значительного отклонения данных от значений 
обычных параметров ультразвукового контроля. 

Скорость распространения акустических волн 
определялась приборами типа USDIO и USil-3, 
випуекаекши фирмой Krautкгашег. Ввиду того, 
что бандажные кольца подвергаются контролю 
и после посадки их на бочку ротора, прихо-
дилось определить скорость распространения 
акустических волн при различных уровнях на-
гругения. Для измерения изготовлялся обра-
зец специальной форкы. - ' 
Для дрозвучивания ультразвуковые лучат 
приценялись эталоны, аналогичные эталонам, 
использованный для определения скорости 
распространения акустических волн. Измере-
ния в этом случае бшш проведены также при 
различных уровнях нагруяения. 
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Анализ результатов основных измерений по-
казал,, что зависимость скорости распрост-
ранения агсустических волн от уровня нагру-
зения не' начительна, а прозвучввання ульт-
развуковыми лучами - значительна. 

В последующем из шевдегося бандаяного коль-
ца (5шт взрезаны эталонные образца, пригод-
нце для контроля поперечными и продольники 
золнаыи. Образцы бши выполнены с искусст-
венники зарубками (отражателями), размеры 
которых соответствовали характерным и кри-
тическим разке рак дефектов, приведенным в 
работе предприятия ВАЛЮТ. Кроме того, об-
разцы были снабжены и набором сверлений, 
применяемых при обычном ультразвуковом 

j контроле. 

3.2.1. Выбор излучающей головки 

По исходным даннш, полученным на эталонных 
образцах, а тлсге параметрам излучавдей го-
ловки (акустического преобразователя) были 
определены необходимые информационные поля 
и построены по этим полям отсчетные шкалы. 
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3.2.2. Определение местоположения лаЗекта на криво-
линейной поверхности 
При конт ролях поперечники волнами ультразву-
ковой дефектоскоп, чувствительность которого 
растроена по плоско-параллельным поверхностям, 
лает лозные результаты определения местополо-
хания дефекта ао отрааени® ультразвукового 
луча от определенного отражателя (рефлекто-
ра). Поэтому при настройке чувствительности 
следует учесть поправочное значение. < 

Дальнейшие приемы определения иесто-
полохепия дефекта соответствует приемам 
сЗычного метода ультразвукового контроля. 

3.2.3. Опознавание • 
Для обеспечения возмонности опознавания 
(идентификации) Оацдагного кольца при ульт-
развуковое дефектоскопии, что является клю-
чевым вопросом, Зшга создано механическое 
устройство опознавания. Это устройство по-
зволяет несмываемо нанести на кольца так 
называемые нулевые ("0") точки и контроль-
ные знаки. Сравнение результатов последую-
щих контролер осуществляется с помощью этих 
точек. 
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4. Улг.тоазвтковой КОНТРОЛЬ баниааннх кодед 

4.1. Контроль 0-го уровня 

4.1.1. Сканирование всей поверхности кольца излу-
чающей головкой (преобразователем) типа 
ББВ2Н0°. 

Пороговый уровень обнаружения (ВН)с 0 3 toi 
кнг-6 дБ. КНР - поперечный цилиндрический 
отражатель. 

4.1.2. Сканирование водй поверхности бандэлного 
кольца излучахщеЗ головкой типа WB45-2 в 
продольном и даперечном направлениях с " 
разворотом головки вокруг ее вертикальной 
оси на угол 20°. 
Пороговый уровень обнаружения (вн): 0 3 мм 
КНР-6 ДБ. 

4.1.3. Сканирование кромок бандааного кольца излу-
чакщей головкой в направлениях Vi, V2, V3, 
V4, V5, V6, указанных на рис.3. . 

i 
Пороговый уровень обнаружения (ВН): 0 3 им 
кнр-б дБ. 
Измерение несплошностей, имеющих длину, пре-
вышавшую пороговый уровень обнаружения, осу-
ществлялось кавднй раз методом полузначения 
(о дБ). 
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4.2. КОНТРОЛЬ В процессе эксплуатации 

4.2.1. После снятия кольца с бочки ротору 

Аналогичен контролю 0-го уровня о той разни-
цей, что прозвучнванив преобразователе» тина 
£ЕВ2Н0° иохет не выполняться, если при сбор-
ке на заводе-изготовителе производился конт-
роль 0-го уровня. 

4.2.2. После посадки кольца на бочку porota 

Контроль аналогичен контролю, производимому 
после снятия кольца или контролю 0~го уров-
ня, но пороговой уровень каддого преобразо-
вателя долган бить установлен по акплвтуде 
сигнала, отраженного от поперечного цилинд-
рического отраштеля диаметром 3 од (0 3 км 
КНР). 

Если при контроле обнаруживается несплош-
ность, величина которой превышает пороговый 
уровень обнаружения, то необходимо указать 
в протоколе контроля ее точное кестополоасе-
$ше и все основные параметры: 

- кестополоаение дефекта типа несплошности 
(координаты х, у, г), 

- длина дефекта типа несплошности, 
- величина дефекта типа несплошности (НН + 

дБ). 
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О возможности дальнейшей эксплуатации бандах-
кого кольца следует судить до данный протоко-
ла контроля. 

Заключение. 
В нашей докладе излагались предварительные исследо-
вания, связанные с контролем бандажного кольца, яро-
деконстрировались изготовленные эталонные образцы и 
результаты измерений, проведенных на них. 

Наконец, рассматривалась технология ультразвукового 
контроля качества материала бандажных колец генера-
торов, проводимого при приемка посла изготовления а 
в процессе эксплуатации. 
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TESTING OP STRESS-CORROSION TENDENCI 
WITH ACOUSTIC - EMISSION 

P. Szúcs, N. E. Machuron 
Central Testing Laboratory of Powell-Stations Budapest, 
Hungary 
National University of La Plata, La Plata, Argentina. 

1. Introduction 

The most sensitive element in respect of technical 
diagnostic of high-output turbogenerators is the end wind-
ing retaining ring. Generally they are made of high tensi-
le, nonmagnetic precipitation hardened steel and, fastened 
on the rotor by shrinkage fit. Due to its inner tension it 
might be susceptible to stress, corrosion« 

Since the sixties this method of winding fastening is 
used in Hugary for generators with outputs of 5D MW per unit. 
For this purpose products of sovietic, westgerman and french 
origin wer» used. 

2« Preliminaries 

In the material testing practice the acoustic emission 
was used generally for the integrity testing of pressure 
tight vessels. However acoustic signals may be generated 
not only in the crack environment but, also on corroded 
surfaces due to stress corrosion cracks« 

As the damage of most industrial components is due to 
fatigue and corrosion, several forms of corrosion, special-
ly the cracks due to stress corrosion were studied with 
acoustic emission. 

Ihe acoustic eaieaion offera the possibility to detect 
the fonaing and inoeraee of the craoka. This вау be pes-
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formed even during the normal operation of the mechanism 
and, is capable to determine and display simultaneously the 
expansion and danger of the cracks /1/* 

The performed tests proved that there is a linear re-
lation between the corrosion tendency and the sum of oscil-
lation counts of the occurrencies /2/. 

The study of stress caro'sion cracks is performed /3/ 
on "Un-ehaped specimens pre-tensioned by bolt or spring 
immersed in a. vat containing liquid with chlorine or/and 
nitrate ions. 

It could be proved tfcbt, in the first section of the 
stree corrosion testing, the acoustic activity is low. After 
the starting of incubation section, the following high acous-
tic activity indicates the immediate breakage of the speci-
men* 

/ 

Not only specimens but, operating installations, tech-
nological processes can be checked with acoustic emission 
systea» With this method were tested the corrosion tenden-
cy of methane reforming columns operating at 870°C, rail-
way rails hor-rolled from ingots of and fuel rods of 
nuclear power plants* 

In Hungary stress corrosion tests using former acous-
tic emission technics under laboratory and Industrial con-
ditions were performed in 1981 - 82 /4/* 

3* Testing of small specimens 

Stress corrosion test of small specimen prepared from 
generator end winding retaining ring was published already 
in 1957 /5/* The test performed Ъу us was the prooesa pres-
cribed for steel grade MVP 18 of the Fixm C3P /6/, this 
specimen is shonn in Figure 1* 
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During this corrosion test the specimens were loaded 
cdth 60 kp/sq.mm tension at 90°C in a water solution of 
36 % Ca(N0^ )g and 3 % NH^NO^ for 50 hours, The test® inclu-
ded a former type sovietlfc steel susceptible to corrosion 
and* 4 charges of more up-todate alloyed steel grades« 

Prodokt of 
Chemical composition 

нагк Prodokt of 
С % № % Cr % Ni % Ho t V % 

B1 C3F 0,08 19,0 17,98 0,59 0,08 0,05 
su SU 0,64 8,0 3,7 B,1 0,15 0,013 

TABLE 1. 
Chemical composition of 

the tested steels 
Chemical composition of the steels are shown in Table 1. 

The identical concentration of the corrosive medium 
and its temperature during the test was ensured by compo-
sitions as per Figures 2 - 3 « 
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riie water evaporating from the heated liquid wae collected 
:rr a bulb condenser, ensuring in this way the constent con-
cent lotion of the medium. 

During the measuring two acoustic emission and one 
Parameter (temperature) channels were used. 

by the help of the two acoustic emission channels 
connected into coincidence circuit we'ware able to suppress 
the interference (in the first line electromagnetic) signals, 
he applibi sensing elements type D 9202 of Dunegan/Endevco 
raake had to be placed outside of the corrosive atmosphere. 
For this reason wave conductors of 4 mm dia were used (Fi-
gure 4 ). 
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F i g . 4 . 

Attenuation of auatenltio ateel «awe conductors was 
20 dB» The utilized pre-amplifiers and acoustic emission 
Installation were Hungarian products /7/, /9/* 

During the meaeurings of-acoustic emission the thre-
shold lever was set to 10 dB and. In addition to the tem-
perature parameter, the amplitude and count of the burst-
type cases, the slope and width of wave package rise time 
wase measured. The measured results- were processed on PC 
IBM PC/AT. 

Specimens from the product C3? 2 each specimens were 
available from 4 charges* Under the conditions of the test 
this type of steeel is not susceptible to stress corrosion 
damage. During 50 hours of the test no acoustic ectivity 
was recorded* Figure 6* 
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IRQKAR 

. i * ~ 

Fig 

Two specimens were available from the SIT steel sample* 
This steel is sensitive to stress- corrosion, which can be 
seen clearly on the curves of case-and oscillation summary 
characters* Our statements were confirmed by the testing 
of the notched surfaces under 160-fold magnification* Ac-
tually we would like to prove the sensibility to stress 
corrosion by creep-tensile test of three steel grades in 
corrosive medium /8/. 

4* Experiences 

The acoustic emission installation in our possession 
(with 1 6 + 1 6 channels) is suitable for testing corrosion 
processes by acoustic emission* 

For laboratory measurlngs on small specimens the ad-
vantage of the system is the easy documentation and simple 
proving of the czBCkless state* 
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Vith workshop testing /4/ of actual spare parts or with 
series testing, the acoustic emission method will more re-
liably signal the appearance of cracks than the conventio-
nal me tods using penetration and eddy-current methods« 
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/1/ Nondestructive Testing Handbook (2nd ed.). Vol« 5 Acous-
tic Emission Testing, ASH? 1987, pp. 58 - 59 
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NEDESTRUKTIVNÍ KONTROLA. JAKOSTI TEPBLHÉHO ZPRACOVÍNÍ 
A MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITIN HLINÍKU 

Prof. Ing. Bohumil Mí Sek, DrSc., VUT PS Brno 

1. tfvod 
Současné světové trendy v intenzifikaci výrobních tech-

nologií a zvyšování výkonových parametrů, životnosti a spo-
lehlivosti vyrábSných zařízení kladou vysoké nároky na kva-
litu. Rozhodujícím ukazatelem kvality v životnosti a spoleh-
livosti výrobků ve strojírenská technologii jsou především 
dosažitelné užitné vlastnosti používaných kovových materiálů. 
To nezbytně vede к vývoji zkušebních postupů, které umožní 
ovládat kvalitu kvantitativním testováním materiálových pa-
rametrů na základě strukturně mechanického stavu. Aby tako-
vé kontrolní metody byly účinné, musí explicitně poskytovat 
informaci o průběhu změn vlastností v kontrolované součásti 
v závislosti na technologii výroby, eventuelně na procesech, 
časově závislých v průběhu exploatace. Dále musí zajišťovat 
plynulost kontroly a její objek*ivizaci. To předpokládá vyu-
žití monitorování stavu změny ve struktuře součástí na zá-
kladě určitého závislého nositele informací, který je jed-
noznačnou funkcí sledované změny a tím také materiálové 
vlastnosti. 

. Vycházíme-li z poznatků fyziky pevné fáze, že fyzikál-
ní, mechanické a technologické vlastnosti materiálu mají 
společnou elektronovou podstatu, pak lze předpokládat jejich -
vzájemnou souvislost в technologickými .postupy a výsledná 
interakce využít к hodnocení kvality výroby. Z těchto před-
pokladů vychází i tato práce a využívá jako citliváho nosi-
tele lnformaoe o probíhajících změnách ve struktuře konduk*dvltu 
tivitu. Celkově je práce zaměřena na řešení aplikace nedeet» 
truktlvní konduktometrické strukturoskopie к predikování 
vlastností a jakosti konstrukčních materiálů na bázi hliní-
ku v závislosti na technologických vlivech zpraoování. 
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Experimentálně byla hlavní pozornost v práci zaměřena 
na klasifikaci vlivu strukturních změn na fyzikální a me-
chanické vlastnosti z hlediska predikování Jednotlivých 
stavů. Byly zkoukámy charakteristiky fyzikálně mechanických 
vlastností jako funkce teploty, konstituce, plastické defor-
mace*, rekrystalizace, tepelného a tepelně mechanického zpra-
cování. Vzhledem к obšírnosti práce a nutnosti omezení ros-
sahu publikace budou uvedeny pouze některé dílčí závěry ve 
vztahu к problematice kontroly jakosti tepelného zpracová-
ní vytvrzováním. 

2« Vliv technologických parametrů vytvrzování 
na výsledné strukturně mechanické charakteristiky 

Vytvrzováním se dají do značné míry měnit mechanická 
a fyzikální vlastnosti slitin, která mají v rovnovážném 
diagramu dostatečně výraznou změnu rozpustnosti,: která je 
základním předpokladem pro vznik přesyceného tuhého rozto-
ku, jehož další přeměna vede ke změně vlastnosti. 

Konečné vlastnosti jsou vSak odrazem vlivů jednotli-
vých dílčích operací, které se podílí na vzniku přesycené-
ho tuhého roztoku i jeho rozpadu* Z tohoto hlediska byly 
předevSím zkoumány - vliv podmínek rozpouštěcího žíhání a 
kinetiky stárnutí, Ochlazovací rychlost byla konstantní* 
Jako příklad budou prezentovány výsledky slitiny Al-Cu^-Hg^* 

Při studiu korelačních závislostí technologie a vlast-
ností byly použity optimalizované technologické po&uínky , 
dosažené experimentem. 

Na obr. 1 je znázorněna citlivost kondukt! vi ty ke změ-
nám v přiběhu stárnutí v závislosti na Sase a teplotě* 
Blektronomikroskopickou a raikrorentgenovou strukturní ana-
lýzou bylo prokázáno, že na hodnotu konduktivity za svýěe-
ných teplot má základní vliv nasycenost tuhého roztoku л 



Obr, 1 

'S I 13" tt* щ' ti* im 
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disperse preclpltujících fázi, Příčinou trvalého poklesu 
konduktivity slitiny, vytvrzované ca pokojová teploty, je 
vzrůstající množství koherentních CP són, spůsobujících 
rznist rosptylu Todivostnleh elektronů. Přiměřeně ke suti-
nám konduktivity probíhají sněny mechanických vlastností* 
Obr. 2 dokladuje pr&běh směny konduktivity a mechanických 
vlastností v sávislosti na teplotě rospouiticího říhání 
slitiny Al-Cu^-Mg^ po při roseném stárnutí (<~20°С). 

Z aplikačního hlediska jsou směny konduktivity adek-
vátní technologii a umožňuji rozliSení jednotlivých.stavů. 

Vedle j ednos tupňového stárnuti byla věnována taká po-
zornost vlivu dosud mílo propracovaném stupňovitému stár-
nutí na výsledné vlastnosti. Dokumentace vybraných výsled-
ků studia a poměrná resistivity a aechanických vlastnosti 
stupňovitého stárnutí při 120 a 150° С j e na obr« 3 a 4. 
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Obr. 4 

Ъ výsledků vyplývá, 5е při teplotě prvního stupně stár-
nutí probíhá intenzivní tvorba GP zón, které se stávají zá-
rodky částic zpevňujících fází, vylučujících se při teplotě 
druhého stupně a ovlivňují dlsperznost a hustotu rozdělení 
těchto fázi* Závisle na tom se mění hodnoty sledovaných me-
chanických a fyzikálních veličin« 

3« Návrh metodiky provozní nedestruktivní kontroly 

Pro vytvoření předpokladů ke kontrole jakosti, event, 
к řízení technologie, byly objasněny souvislosti mezi para-
metry uvažované technologie a tranzitním chováním materiá-
lu« Z naměřených hodnot mechanických, vlastností a kondukti-
vlty souboru vzorků byly sestrojeny křivky statistického 
rozdělení a shromážděné výsledky měření byly zpracovány reg-
resní analýzou (tab. 2. 1), která prokázala ze zjištěných 
Intervalových odhadů regresních koeficientů, pásů spolehli-
vosti a. podle velikosti koeficientu korelace velmi těsnou 
závislost strukturně mechanických vlastností studovaných 
slitin na konduktiv!tě• Predikci strukturně. mechanických 
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vlastností, posouzení strukturního stavu a tím zároveň ja-
kosti technologie zpracování, lze založit právě na uvedená 
korelaci* 

Kontrolu lze v technologickém procesu uskutečnit vy-
užitím grafů korelační závislosti, např* obr* 5 nebe vyjád-
řením pomocí vztahů regresivní analýzy, tab* 2* 

Predikce mechanických vlastností pomocí grafů korelač-
ní závislosti ее provádí podle střední nebo dolní čáry ko-
relačního pole* Kontrola podle dolní Sáry zpřísňuje krité-
ria hodnocení, zaručuje vytřídění špatných výrobků s níz-
kými hodnotami sledovaných vlastností* Stanovení mechanic-
kých vlastností výpočtem podle regresních rovnic (tab* 2) 
odpovídá hodnotám predikce podle střední Sáry* 

Metodiku kontroly lze uzpůsobiz pro automatizovaný 
sběr dat, která lze zpracovat pomocí mikropočítačů1, a po-
mocí připojených periferií ovládat signalizační a třídící 
systémy, event, uskutečnit zpětnou vazbu s technologickými 
procesy apod* Schéma návrhu automatizovaná kontroly • pro-
cesu tepelného zpracování s použitím mikropočítače uvádí 
obr* 6* 
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/1/ B. Míšek x Sborník Bight Vorld Conference on Hon-dest-
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Obr.5 
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на и 364 .41 - 11.72 Г 

* 5 . 1 



- 145 - ) 

VOLBA FREKVENCE IÄI ZKOUŠENÍ TRUBEK VÍŘIVÝMI PROUDY 

Jiří Skotnica, ČEZ - KKMS Chomutov 

Pro zkoušení trubek z neželezných kovů různých tepelných 
výměníků vířivými proudy ее v KKMS používaly přístroje typu 
Probolog. Vzhloiem к torau, že jsou v KKMS к dispozici pouze 
frekvenční moduly 1, 5 a 10 kHz, používalo se při měření s 
jednokanálovým přístrojem Model 71 amplitudové hodnocení in-
dikací při pracovní frekvenci 5 kHz, Novější dvoukanálový pří-
stroj VS 202 umožňuje už částečně využívat fázové vlastnosti 
signálu. Pro měření в tímto přístrojem byla vypracována meto-
dika pro amplitudově-fázové hodnocení indikací, protože nej-
větší dosti pná frekvence 10 kHz neumožňuje dostatečně přesné 
fázové hodnocení. Jak bude uvedeno dále, zejména pro hodnoce-
ním korozního napadení na vnitřním povrchu, je výhodnější vyS-
ší pracovní frekvence* 

V současné době' vlastní KKMS dva nové přístroje na prin-
cipu vířivých proudů od firmy Rohmann typu Elotest* Jedno frek-
venční přístroj Elotest Bt S M je velmi praktický, malý, uni-
verzální přístroj pro zkoušení vířivými proudy* Elotest MC 4 
je větší přístroj, který může pracovat multiplexně při dvou 
frekvencích do tří nezávislých kanálů* čtvrtým kanálem může 
být smíšení prvních dvou kanálů pro eliminaci rušivých indika-
cí. Oba přístroje jsou řízeny mikroprocesorem, takže ovládání 
se provádí pomocí tlačítek a digitálního displeje* Na rozdíl 
od přístrojů typu Probolog umožňuji kromě záznamu na lineární 
zapisovač také znázornění signálu bodem na obrazovce přístroje 
(přístroj B1 SDM má také možnost uchování signálů v paměti 
přístroje). Praktické použití velmi usnadňuje schopnost zapa-
matování všech nastavovacích parametrů přístroje pro jednotli-
vá měření (B1 si zapamatuje 50 nastavení» MC 4 až 20 nastave-
ní). Výhoda nezávislého zesílení v X-ové nebo T-ové ose značně 
rozšiřuje možnosti pro nalezení optimálního nastavení* 

Uvedené přednosti těchto přístrojů značně rozšiřují počet 
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kombinací pro nastavení přístroje, které spínají dané požadav-
ky. předpokladem ifapěšné práoe s přistrojen je dokonalá znalost 
závislosti velikosti a fáze signálů na frekvenci. 

Pro nsnadnSní práoe nejen při zjišťování frekvenčních 
charakteristik byl • KKMS vytvořen počítačový program, který 
navíc zobrazuje" všechny vady současně při zvolené frekvenci, 
nalézá optimální nastavení podle zvolených podmínek» zobrazu-
je smíšení dvou frekvencí pro eliminaci rušivých Indikací a 
taká nachází optimální kombinaci dvou frekvencí podle zadaných 
podmínek» Program je určen pro počítače řady PC/AS a pro názon-
ná barevné rozlišení vyžaduje barevný monitor a BGA kartu* 

Potřebná data je třeba zadat do počítače v podobS namíře-
ných velikostí výchylek Indikací jednotlivých druhů umělých 
vad, které byly odečteny ze záznamu lineárního zapisovače. Ja-
ko umělá vady se používaly vývrty celou stěnou, obvodové dráž- . 
ky do hloubky 20, 50 a 80 % stěny trubky na vnějším i vnitřním 
povrchu a geometrické poškození typu naražení trubky* Sále ее 
do počítače vkládá, při jakém nastavení zesílení a táze byly 
výchylky získány* Tento postup přesněji určuje fázi výchylek, 
protože odečítání z obrazovky není tak přesné a přístroje ne-
umějí určovat fázi indikací* 

Tímto způsobem byly získány fázové a amplitudové charak-
teristiky pro různé materiály a různé rozměry trubek* Přitom 
je třeba zdůraznit, Se se charakteristiky navzájem částečně ta-
ké liší v závislosti na použité vnitřní sondě a použitém pří-
stroji* Z toho důvodu se musí pro zjištění optimálního nasta-
vení provést potřebná měření a výpočet se stejným přístrojem 
a typem sondy, jako bude provedeno vDastní měření* Jako pří-
klad fázové a amplitudové charakter! atiky zde budou popsány 
výsledky, získané na trubkách s auetenltlckého materiálu, po-
užívaných v parogenerátorech jaderných elektráren (materiál 
17248, 0 16 x 1,5)* Měření bylo provedeno přístrojem Bietest 
B1 (obr* 1. - 3) a, vysokofrekvenční sondou, vyrobenou т KKMS. 

Sa obr. 1 je fázová charakteristika, která představuje, 
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M a t e r i a l : 
Mereno přístrojem: 
liereno sondou: 
Prumers 
TXoustka: 

a I 7 2 4 8 
B 1 sdm 
B h X 
16 
1 . 5 

FAZOUft FREKMEHCHI ZAUISL0S1 
368Г 

278 

Obr.l: PoCítačem zpracovaná fázové frekvenční charakteristika pří 
nastavení fáze přistroje O stupňů (I=vnitřní vada.O=vnéjéí 
vada 
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jakou fázi mají jednotlivé druhy umělých vad při nastaveni fá-
ze přístroje 0°.Z tohoto obrátku je zřejmé, ie fáze jednotli-
vých vad je zejména v nš kterých oblastech silně závislá na 
frekvenci* (Přitom fázi 0° definujeme tak, še výchylka na ob-
razovce směřuje nejdříve vodorovně doleva a úhel podle obr, 5). 

* 
Názornější představu získáme, jestliže si definujeme* aby 

některá vada měla stále stejný úhel* Hejvýhodnějaí je stanovit, 
aby indikace naražení směřovala vždy vodorovně doprava, tzn* 
měla úhel t80°. Bak získáme zobrazení fázové charakteristiky 
podle obr* 2« 

V oblasti nižších frekvenci pak směřuji všechny umělé va-
dy vlevo pod vodorovnou oeu, přitom průběh indikaci je snázox^ 
něn na obr* 5a* V oblasti frekvence 7 - 1 0 kHz dochází к znač-
né závislosti fáze na frekvenci* To je současně doprovázeno 
značnou neurčitosti fáze, které je způsobeno velkým rozevřením 
smyčky indikace - viz obr* 5b* 

Jak ukázaly výpočty, provedené programem, byly by tyto 
dvě oblasti Ideální pro eliminaci některých rušivých indikací* 
Hepříznivě se věak zde projevuje zvýšený šum, protože sonda, 
nosí být naladěna také na vysokou druhou zkušební frekvenci* 
Sále zde nepříznivě působí Šířka a obrácený průběh oemičkové (•• 
явубку indikace* 

8 kHz . 5 kHz 

Obr* 5b) Obr* 5a) 
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Material i 
Mereno přístrojem: 
Mereno sondou: 
Prumer: 
Tloustka: 

al7248 
B1 sdm 
Bh 1 
16 
1.5 

FAZOUA FREKVENČNÍ ZÁVISLOST 
368! 

278 

IB 28 58 188 288 588 1888 2888 

Obr.2: Počítačem zpracovaná fázová frekvenční charakteristika 
vztažená к vadě typu naražení (I=vnitřní vada, 0=vn&jěí 
vada) 
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Teoretickým předpokladům odpovídá průběh křivek fázová 
charakteristiky až při vyšších frekvencích. Pro vnější vady 
pak platí«. Se se zmenšující se hloubkou se в rostoucí frekven-
cí zvětšuje fáze těchto vad. Při určité frekvenci pak jejich 
fáze odpovídá fázi naražení* U ostatních vad* souvisejících в 
vnitřním povrchem, se nejdříve fázový rozdíl mezi těmito vada-
mi mízně zvětšuje* Po dosažení maxima v oblasti 100 - 200 kHz 
pak opět mírně klesá* Monotónnost poklesu je narušena v okolí 
1 MHz, kdy se nepříznivě na určování fáze vad projevuje aty-
pický tvar indikace (vis obr* 5d) oproti normálnímu tvaru pod-
le obr* 5c* OsaiSkový tvar smyčky indikace má ale obrácený 
průběh než v oblasti nízkých frekvencí* 

я) °> 

Pro sestrojení amplitudová charakteristiky je nutno ve-
likost výchylek nejdříve normovat na určitou frekvenci a vacsu* 
Tím zavedeme předpoklad, že při této frekvenci maji všechny 
zaznamenávané vady stejnou velikost* Ba obr* 3 je amplitudová 
charakteristika normovaná na vadu typu vývrtu celou stěnou 
trubky* 

7 oblasti nízkých frekvencí je těžko popsatelný průběh, 
který je také způsobený tím, že 1 při malých nestabilitách v 
nastavení pracovní frekvence se projevují výrazné frekvenční 
závislosti* TJ vyšších frekvenci pak pro vnější vady platí, že 
velikost indikace se s rostoucí frekvencí výrazněji zmenšuje 
pro aělSí vady. Při vysokých frekvencích už nemusí být deteko-
vatelné* Baprotl tomu poměrná velikost indikací vad s vnitř-
ního povrchu se s rostoucí frekvencí zvětšuje, a to tím více, 
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Material: al724S 
Mereno přistrojenu B1 sdm 
Mereno sondous Bh 1 
Prumer« 16 
Tlouetkat 1.5 

Obr.3: Počítačem zpracovaná amplitudová frekvenCni charakteristika normovaná na vadu typu vývrt a frekveei 100 kHz <I=vnitřnl vada, 0=vnej5í vada) 
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čím je mělčí. Nejvýrazněji se s frekvencí zvětšuje velikost 
Indikací od geometrických vad typu naražení. Obdobným rušivým 
způsobem se při vysokých frekvencích projevují i nepatrné změ-
ny. vnitřního průměru trubky nebo příčný pohyb sondy v trubce. 

Frekvenční charakteristiky pro ostatní druhy materiálů a 
různé roaměry trubek vykazují obdobně kvalitativní rysy, ale 
výrazně se zejména v závislosti na vodivosti liší kvantitativ-
ně. Přechodová oblast, kdy indikace většiny vad mají praktic-
ky stejný směr, leží přibližně ve stejné oblasti frekvencí. 
Výrazná rozdíly jsou ale v rychlosti změn v závislosti na frek-
venci. Jako příklad slouží obr. 4, kde je zobrazena frekvenč-
ní charakteristika pro mosazné trubky 0 25 x 1 z materiálu 
Culíi30. Zde jsou také zobrazeny průběhy fází od vady, repre-
zentující přepážku (Fe 0), resp. feritický vměstek (Fe I). 

Z popsaných charakteristik by se na prvuÁ pohled zdálo, 
že jako nejvhodnější frekvenci pro určování hloubky vad, je 
vhodné zvolit frekvenci z oblasti, kde existují mezi fázemi 
jednotlivých vad největší rozdíly. Pro popsaný případ austeni-
tických trubek, to je v oblasti frekvencí kolem 100 kHz. Pro 
hodnocení zde ale nepříznivě působí nelinearita mezi hloubkou 
vady a velikostí fáze výchylky. 

Podstatně výhodnější je využít možnosti různého zesílení 
v Г-ové ose obrazovky přístroje. Tím se dosáhne, že původně 
malá roždíly fází mezi vnitřními vadami se zvětší a naopak 
velké rozdíly mezi vnějšími se zmenší (viz obr. 6). Za opti-
málních podmínek lze pak dosáhnout linearity mezi hloubkou va-
dy a fází její indikace. Nalezení optimálních podmínek nasta- . 
vení přístroje je však velmi pracné a zdlouhavé. V KKMS vypra-
covaný program umožňuje zjistit toto nastavení. Přitom do po-
čítače zadáváme, jaké fázové rozdíly mezi jednotlivými vadami 
chceme na obrazovce dosáhnout. Počítač potom prokombinuje všech-
ny možnosti nastavení a zjistí, zda taková nastavení existují 
a která jsou nejvýhodnější. 

Popis dalších možností uvedeného programu ohledně směšo-
váni signálů, přesahuje rámec tohoto referátu. 
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Material: 
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Obr.4: Počítačem zpracovaná fázová frekvenční charakteristika vztažená к vadě typu naražení <I=vnitřní vada, 0=vnéj4i vada) 
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Závěr 

Nové přístroje, pracující na principu vířivých proudů, 
značně zvětšují možnosti získání optimálního nastaveni pro fá-
zové hodnocení indikací, při kterém se hloubka vad určuje pou-
ze podle fáze signálu. Vyšší zkušební frekvence» spolu se změ-
něnou konstrukcí sond, výrazně zlepšily přesnost určování hloub-
ky přirozených vad. Hovou metodikou zkoušení zjišťujeme hloub-
ku korozního napadení e přesností 10 % tloušťky stěny* Větší 
odchylky byly zjištěny pouze v případech» kdy indikace vznik-
la superpozici odezev dvou různých vad* 

Optimální nastavení zkušební frekvence a dalších paramet-
rů se mění podle použitého přístroje, sondy, zkoušeného materiá-
lu a rozměru trubek. Jeho nalezení vyžaduje zdlouhavé měřeni 
a znalosti defektoskopického pracovníka. Pomocí počítačového* 
programu, se dá tento postup zněčně zrychlist, zjednodušit a 
zpřesnit* Program se dá také využít při řešení dalších problé-
mů využití metody vířivých proudů pro různá měření* 
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krnWTROLA TRH TW NA LOŽISKOVÝCH КИХДСГСН 

Ing-fetanislav H a v e l - VUSTE Praha 

Malá skupina pracovníka ve VUSTE Praha se řecJu let 
zabývá vývojem automate pro nedestruktivní zkouSenl kvality 
povrchu strojních součásti, pfedevSlm ložiskových tělisek, 
jako jsou ložiskové kuličky, válečky, ku2ellky, soudečky a 
ložiskové jehly. Pro tyto účely bylo ve VUSTE vyvinuto mnoho 
typA automata, jejichž obchodní označeni je AVIKO. Pét typö 
automata AVIKO-K je určeno pro kontrolu kvality povrchu lo-
žiskových kuliček v rozsahu průměre 3 - 30 mm, poloautomat 
PCК kontroluje kuličky prflroěrů 18 — 40 mm. Automaty typu 
AVIKO—JP kontroluji ložiskové válečky prömöru 5 - 40 mm, 
automaty AVIKO-C jsou určeny pro kontrolu ložiskových ku-
žel íkG, automaty AVIKO-S pro ložiskové soudečky a AVIKO-JV 
kontrolyjl ložiskové jehly. Automaty AVIKO používají naše 
ložiskářské závody ZVL Kysucké Nové Město, ZKL KláStrerec, 
ZVL Povážská Bystrica, ZKL. Brno, BS VlaSim a Ig la České 
Budějovice a vSechny význačné zahraniční ložiskáfské firmy v 
EvropĎ i v zámoi* 1. 

Automaty AVIKO používají pro vyhodnoceni kvality po-
vrchu dvé hlavni kontrolní metody - metodu optoelektro-
nickou a metodu vířivých proudO s přiložnou cívkou. Ve vttech 
případech se kontrolované töliško otáčí pod stacionárními 
snímači. KuliCky se otáčejí poledníkovým systémem, nekulDvá 
téllska se pod snímači pohybuji po Sroubovici. Pra dosaženi 
vysoké citlivosti je aktivní plocha snlmačO malé. Typické 
velikost optickým systémem snímané plofiky je 0,1 x 1 mm. 
Tato velikost je vymezována clonou. Aktivní ploftka sondy vir 
divých proudö mé nejčastěji prOmér 1 - х,Ь am. Р Г м aalou 
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aktivní plocha snluCO * urCat-t přesah jednotlivých kon-
trolních prouSkü »ajl autcnatr AVIКО při stoprocentní kon-
trole povrchu vysoké výkony. DvojCinny automat pro malé 
kuliCky m& výkon a2 ЗОООО ks/hod, jednoCinny automat pro 
ložiskové jehly má výkon a2 20000 ks/hod. 

Kontrolovaní teilska jsou tMdtna do tří tříd - dobré, 
vadné opravitelné (těliska vytříděné optoelektronicky« ka-
nálem) a vadné neopravitelné (teilska s trhlinami vytříděná 
kanále* vířivých proudO). Automaty maji vysokou plynule 
nastavitelnou citlivost. V praxi pou2itelná citlivost je li-
mitována Čistotou A homogenitou materiálu ( S U M M ) dobrého 
povrchu. Používaná citlivost se u jednotlivých zákazníka li-
51 předevfilm u optoelektronického kanálu. V prAméru jsou vy-
ti* i cf o ván у vady, které zpdsobl dvacetiprocentní pokles od-
raženého světelného toku od píoSky 1 x 0,1 mm a trhliny od ' 
hloubky 50 um. Při použiti optoelektronické kontrolní metody 
jsou kladeny vysoké nároky na Čistotu třldénych téllsek. Ne-
čistoty na kontrolovaném povrchu musl byt aenfil net ne j — 
men51 vady. U metody vířivých proudfl hraji neCistoty znaťné 
nenSi roli - v podstatě msml pouze vyvolávat potíže při 
funkci mechanické Části automatu. Např. způsobovat blo-
kováni v přívodních cestách ke kontrolnímu místu nebo naru-
šovat zákonitost pohybu teilska v kontrolním miste. 

Trhliny, pro které jsou teilska vyřazována, maji svüj 
pftvod ve výchozím materiálu (drátu nebo tyCi). Pouze u ně-
kterých vyrobcfl ložiskových tělisek vznikají ojediněle 
trhliny i při kaleni. Protože vyskyt trhlin se pohybuje cca 
do 2%, zařazuje se .kontrola povrchových vad a2 na před— 
poslední technologickou operaci.Za touto kontrolou následuje 
ji2 jen rozměrová kontrola, kterou provádějí jen někteří vý-
robci tělisek, zatímco jiní maji požadovaný rozměr zaruCen 
technologii vyroby. 
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U souEástl j*jichž vyrob* je praent nebo vyskyt trhlin 
velký, je výhodnéjil pravMSt kontrolu na poCátku výrobního 
cyklu nebo ihned га operaci» při ni* trhliny mohou vznikat. 
Takovým přikladen je kontrola na ložiskových kroužcích. V« 
VUSTE Praha byl dokon£en vývoj a výroba 2 ke autoeatd ж ty-
povým oznaCenlm KAD-1. Tyto automaty jsou urCeny pro ZVL 
Praha a kontroluji na trhliny vn«jSl povrch ložiskových 
kroužků prömfiru 10 - 35 wo- Kontrola se provádí za prvým 
broufienln vn6j51ho povrc u. Kroužky jsou vyráběny kováním 
nebo lisováním. Lisováním se dociluje výrazné vySSl roz-
měrové přesnosti, takže může byt dáván menfil přídavek na 
opracováni. Vzniká vSak při ném velké množství prasklin. 
Procenta prasklin může byt až ЗОХ . Tim, že je zajiftténo vy-
tříděni prasklých kroužků hned po druhé technologické ope-
raci, kterou je prvé brouSenl vnljfilho prOmftru, vycháai li-
sováni oproti kováni ekonomicky výhodnfiji. 

Automat KAD-1 (obr. 3 a 4) používá metodu vířivých 
proudů s přiložnou sondou. Kroužky urCené ke třldénl se na-
sypou do kruhového zásobníku, který je dopravuje do Šikmého 
skluzu, na jehož spodní Části je lOžko oddJřlovafie. Z ného 
jsou kroužky vyjímány za vnitřní prOmftr trnem, co* je v pod-
state mékká kleStina. Trn je volné otoCny a pomoci vačkového 
mechanismu se osové posouvá. Když t m s kroužkem přijde před 
stacionární sondu vířivých proudů, přiklopí se pomoci elek-
tromagnetu к roztáCeclmu kotoufii. Kroužek tak vykonává pod 
sondou Sroubovicovy pohyb. Za sondou se t m e kroužkem od-
klopí od roztáCeclho kotouče a pohybuj* se dál* v* sméru své 
osy a zasune se do prOvlaku, ve kterém s* kroužek stáhne a 
pomoci elektromagnetem ovládané klapky je usmérnén do ústi 
.třidiCe. V ném jsou klapky třídicích elmktromagnetA, které 
zkontrolovaný kroužek navedou do jedné zrn tři palet. Kroužky 
jsou roztřldény na dobré, vadné a nezatřldéné. Do skupiny 
nezatřldénych jdou ty kroužky, při jejichž kontrole doélo v 
elektronice к vyskytu silných elfových poruch, takže namohlo 
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byt jednoznačné urCeno, zda se jedná o vadný nebo dobry 
kroužek. Do skupiny nezatřlděnycti jdou dále kroužky v pří-
padech, když ne elektronice je navolena jiná než provozní 
funkce. 

Elektricky signál vycházejíc! ze vstupní části defek-
tometru (obr.l -prAběh a) prochází aktivním pásmový« filtre« 
třetího řádu, který z něho oddali ruSivé signály pocházející 
z házeni krouSku pod sondou a od slabých sítových poruch. 
Tím vznikne typicky signál od trhliny obsahující kladnou a 
zápornou derivačnl Špičku (obr.l- prCběh b). Takto vznikly 
signál se u defektometrC obvykle dále zpracovává tak, že 
záporná derivaCní Špička je invertována a tento signál je 
veden na klopný obvod, který při určité velikosti derivač-
ních Špiček znénl svöj stav a dá tak pokyn pro sepnutí sig-
nalizačního nebo třídícího zařízení. V naSe» případě je ve • 
sčltacím obvodě ke kladné derivaCní Špičce záporná derivačnl 
Špička přičtena (obr.l— průběh c). Jak je z tohoto obrázku 
patrno, dochází tímto způsobem zpracování signálu ke zvět-
šeni odstupu chybového signálu od Sumu dobrého povrchu a 
tedy i zlepšení vysledkC kontroly. Takto upraveny chybový 
signál je přes hladinový a tvarovacl obvod veden do mikro-
počítače к dalSlmu zpracování a ovládání třídících magneto. 
Chybový signál je veden do mikropočítače také přes Špičkový 
voltmetr a A/D převodník. Tím je umožněno zobrazovat prö-
běSně maximální velikost chybového signálu jednotlivých 
к rouíкй. 

Použiti mikropočítače ke konečnému vyhodnocení chybo- . 
vého signálu a zpracováni signálO od řady pomocných snlmačO 
automatu přináSl řadu výhod. Z hlediska výsledku třídění 
patří к nejpodstatnější« výhodám rozlišeni signálu od sku-
tečné trhl iny ,od signálu sítové poruchy. Z hlediska provozu 
je to neustálá kontrola o správné« chodu automatu, jeho 
ochrana před mechanickým poSkozenla při vyekytu blokování 
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některého mechanismu, autodiagnostika л řada pomocných kon-
trolních a nastavovacích funkci. Při vyskytu poruchy (nej-
častéji to blokováni v některé Části mechaniky kroužkem 
jiných rozměrů nebo ci2lm předmětem) se chod automatu zas-
taví, na Číslicovém displeji se zobrazí kód závady a zapne 
se výstražný blikaC. Rovněž je umožněno podávat informace o 
výsledku probíhající kontroly na nadřízeny počítač - např. 
informaci zda je automat v provozu, hlásit počty dobrých a 
vadných kusů. Mikropočítač také umožňuje řízeni a ovládáni 
vSech ostatních elektromechanisma automatu. Např. řídit chod 
zásobníku, ve vhodném okamžiku ovládat elektromagnet, jehož 
klapka usměrňuje zkontrolované kroužky stažené s trnu do ús-
ti třidiče, zapínat signalizační zařízeni v případe poruchy. 

U dřlvejSlch generaci elektronik, vyvljenych ve VUSTE 
pro účely kontroly kvality povrchu, byla jedním z prvořadých 
hledisek snaha o maximálně jednoduchou obsluhu. Toto hle-
disko vvcházelo ze zkuftenostl z provozu. HH-li mit automat 
úspěch u zákazníka, musel mit nejen vysoké technické para-
metry a byt provozně spolehlivý , ale zároveň byt i snadno 
ovladatelný i málo kvalifikovanou obsluhou bez jakýchkoliv 
znalosti z oboru defektoskopie a elektroniky, což platí 
zejména v zahraničí. Tak např. defektometr typu EDT má je-
diný seřizovači prvek, kterým se nastavuje citlivost. Dalftl 
regulační prvek ovládaný již pouze Šroubovákem je nutno 
dostavit jen při použiti atypické sondy nebo sondy, která 
nemá předepsané parametry- Hledisko jednoduché obsluhy je 
dodržováno i u elektroniky používající mikropočítač. Tato 
elektronika je sice koncipována obecné pro SirSi použiti, 
takže má 8 nastavovacích potenciometrd a řadu tlačítek, pro 
vlastni provaz je vSak zase užíván pouze jediný nastavovací 
prvek a tlm je potenciometr pro nastaveni citlivosti tří-
děni. DalSl dvř potenciometry jsou používány pouze pro 
diagnostiku a při prováděni rOznych testa, ostatní jsou 
nevyužity. 
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Pohled na Celní panel elektroniky je na obr.2 . 
ft ada tlaCltek umožňuje volbu rOznych režimA funkce. Cely 
rozsah tříděných typorozmerä pröeöru ÍO - 35 mm je rozdělen 
do tři provozních reZimü. Z vnejSlho-hlediska se liftl vykony 
automatu. U elektroniky se při volbě určitého provozního re-
žimu automaticky nastavuji některé provozní konstanty. 
Jednotlivé provozní režimy se vol1 stlaCenlm tlaCltek P1-P3. 
Do základní provozní funkce Pl s* elektronika nestaví 
automaticky po zapr»utl hlavního vyplnaCe automatu, takže 
pro zahájeni provozu staCl stlačit tlaCltko START na silno-
proudém panelu. 

D-itatnl režimy funkce elektroniky umožňuji diagnostiku 
elektroniky a mechaniky - prověřuji funkce jednotlivých 
snlmačfl a elektromechanismA, usnadňuji seřizováni mechaniky 
a dávají celkový přehled o počtu vytříděných kraužkA. Jed-
notlivé režimy funkce se vždy voli stlaCenlm tlaCltka výz-
namového a Číselného. Zvolená funkce je indikována světel-
nou diodou nad významovým tlaCltkem a eislo zvolen* funkce 
se zobrazuje na eislicovém displeji, který je umístěn mimo 
vlastni elektroniku. Na tomto displeji se dál» zobrazuje ve-
likost nastavené citlivosti a vftechny výsledky- měřeni jed-
notlivých pomocných funkci.Na řádkovém displeji panelu slou-
ženého z 56 světelných diod se indikuje přítomnost kroužku 
poj sondou, velikost maximálního chybového signálu a poCet 
trhlin, respektive poCet indikaci překroCenl spínací «lrovné 
na právě zkontrolovaném kroužku. 

Pomocné funkce např.zajifctuj1 * 
- měření poetu otáček kroužku pod sondou a «as jedné 
otáčky 

- mftřenl hodinového vykanu automatu 
- statické vyhledáni místa trhliny na kroužku (jej 1 
nastaveni pod sondu) 
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zobrazeni velikosti chybového signálu při rotaci 
kroužku pod sondou a vypnutém posuvu 
zastaveni mechaniky v libovolné přednastavené poloze 
zobrazeni počtu dobrých a vadných kusO a nulováni 
těchto počitadel 

Hlavni technické parametry automatui 
rozměr tříděných krou2kfl prOměr ÍO - 33 mm 
výkon dle velikosti krouSkö 2500 , 3200 , 4600 ks/hod 
citlivost kontroly vytřiiřovánl trhlin od hloubky 50 um 
napájeni 3 + PEN , 380/Г20 V , 50 Hz 
celkový příkon 300 VA 
půdorysná plocha П В О x 600 mm 
vyfika 1290 mm 
hmotnost 120 kg 

Pracovnici VUSTE nikdy v minulosti neprezentovali vy— 
sledky své práce v oboru nedestruktivního zkou&enl na před-
chozích konferencích o defektoskopii. Rovněž málo bylo pub-
likováno v odborných Časopisech. DOvodem byla skutečnost, 
že naSe činnost byla úzce zaměřena na loSiskářsky prOmysl a 
případným dalSlm zájemcům jsme z kapacitních a organizač-
ních dövodü nemohli pomoci s řeSenlm jejich problémO. Za 
současné změněné situace, kdy je ře&itelOm ponechána vfitSi 
volnost při výběru úkole, mohou byt zkuSenosti pracovníků 
VUSTE e automatizaci kontroly strojních součásti využity v 
Siržim měřítku i mimo oblast ložiskářského ptrümyslu. 
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Postup zpracováni chybového signálu v dafektoskopickéa kanálu 
obr. 1 

Elektronika automatu KAD - 1 
Obr. 2 



Autoaat KAD-1 pro kontrolu trhlin na lo£i»kov?ch kroužcích 

obr. 3 
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Postup zpracováni chybového «lgnálu v dif>kto>kopiekia kanálu 
obr. 1 

Elektronika automatu KAD - 1 
obr. 2 
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k o n t r o l u trhlin na ložiekovjch kroužcích 

obr. 3 
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Automat KAD-1 pro kontrolu trhlin na ložiskových kroužcích 
<pohled na soustrojí) 

obr. 4 
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HRUŠKA К. 
Aktivní elektromagnetická kontrola jakosti v hromadná výrobě 

Doposud prováděná nedestruktivní kontrola materiálů byla 
většinou zaměřena na pasivní vyloučeni výrobku nevyhovujících 
vlastností. Takový způsob kontroly byl dostatečný pro kusovou 
výrobu. V hromadná výrobě vyřazování výrobků nevyhovujících vlast-
nosti představuje při velkém objemu výroby podstatně vySší ztráty. 
Proto jsou intenzivně hledány nové.způsoby kontroly. Pasivní vy-
řazování nevyhovujících výrobků musí přecházet к aktivní změně 
v.robního procesu tak, aby se množství výrobků nevyhovujících 
vlastnosti podstatně snížilo. 

Diagnostika materiálu, prováděná jako tzv. aktivní kontrola, 
je součástí technologického postupu. Může ze získaných informací 
o materiálových vlastnostech na vstupu provádět úpravu technolo-. 
gickýcn procesů. Ze získaných mnohaparametrových informací o 
materiálu pomocí nové měřicí techniky je možno upravovat a řídit 
technologické postupy. 

5 rozvojem výroby se rozvijí i automatizace v hromadné 
sériové výrobě, která vyžaduje automatizovanou hromadnou vstupní 
a mezioperační kontrolu. Rozvoj Číslicového řízeni obráběcích 
strojů vytváří předpoklady i pro automatizaci malosériové výroby. 
Automatické linky' řízené počítačem musí být přizpůsobitelné změ-
ně vyřáděného sortimentu a tím i změně vlastností vstupujícího 
materiálu. V důsledku nedodrženi předepsaných technologických 
postupů nejsou dodržovány předepsané vlastnosti materiálu vstu-
pujícího do linky. Aby mohly být předepsány a dodrženy technolo-
gické postupy obrábění materiálu, je nutno znát údaje o jeho 
mechanických vlastnostech. 

V současné době je pozornost zaměřována na rozvoj a zavádě-
ni programové řízených strojů s použitím výpočetní techniky. 
Průběh pracovního procesu NC stroje je řízen číslicově vyjádře-
nými informacemi, které řídí jeho funkci. V nejmodernějSi výrobě 
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se nasazují NC stroje ve funkčních seskupeních do integrovaných 
výrobních systémů. Tyto integrované výrobní systémy mohou být 
rovněž řízeny počítačem. Pokud mění takový integrovaný výrobní 
systém svůj režim podle požadavků výroby, stává se pružným 
výrobním systémem. Aby však byla zajištěna správní funkce tako-
vých pracovišt, musí být maximálně vyloučeny nepřesnosti a od--
chylky fyzikálních vlastností materiálů, které do NC systémů 
vstupují. Praxe při zavádění NC výrobních systémů stále potvrzu-
je, že jejich správná činnost a požadovaná kvalita výrobků vy-
žaduje zaručené vlastnosti materiálu. Odchylky od předepsaných 
vlastností materiálu vedou к výrobě zmetků а к poškozování a 
rychlejšímu opotřebení nákladných výrobních zařízení. Proto je 
nutné hledat progresivní metody rychlého nedestruktivního stano-
vení vlastností materiálů vstupujících do automatizovaných vý-
robních linek. 

Mnohoparametrový popis vlastností materiálu pomocí magneto-
korelační analýzy C^i "v **t / *> ^ 3 vyžaduje stanove-
ní relací mezi magnetokorelačními koeficienty a vlastnostmi 
materiálu. 

Již volbou tvaru a intenzity střídavého budicího pole je 
možno získat různé informace o materiálu. V nemagnetickém materiá-
lu, stejně jako ve vzduchu, je průběh harmonický a získáme pouze 
informaci o amplitudě základní harmonické. Ve feromagnetickém 
materiálu při vyšších hodnotách magnetické indukce získáme čárová 
spektrum vyšších harmonických a při nízkých hodnotách oscilují-
cích kolem nulové hodnoty spojité spektrum Barkhausenova šumu. 

Při navrhování měřicí aparatury je výběr správného infor-
mačního obsahu z celkového velmi složitého deformovaného průběhu 
pole, charakterizujícího určitou vlastnost materiálu, limitují-
cím faktorem jeho možností. 

Informace o měřených materiálech, lze získat změřením a vy-
hodnocením souboru požadovaných fyzikálních veličin. 

Protože při měření vlastností feromagnetik vlastně jde o 
neomezený počet psrametrů, které se vzájemně ovlivňují, je třeba 
volit takové měřici postupy, které minimalizují ekonomické ztráty 
vyjadřující náklady na prováděná měření. 
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Pro stanovení optimálního postupu diagnostických měřeni 
s potřebných přístrojovým vybavení« je třeba stanovit matema-
tický model na základě výsledků z pomocního experimentu na 
vzorcích, jejichž vlastnosti jsou ověřeny experimentálně. Takto 
získané informace mohou být podkladem pro pracovníky podnikových 
laboratoři, kteří si sami s užitím osobních počítačů mohou jedno-
účelové kontrolní laboratorní zařízení sestavit, příp. připojit 
к automatické třídící lince. 

Při sestavováni algoritmu diagnózy je třeba hledat nejvhod-
nější měřicí postup, který nevede jen ke stanovení stavu měřeného 
materiálu s nejvyšší nožnou přesností, ale ukončí měřicí proces, 
jestliže jeden z parametrů, který je vyhodnocován, jednoznačně 
určí další nepoužitelnost materiálu pro daný účel. Například 
při kontrole oceli by při vstupu neželezného materiálu do linky 
byly všechna měření zbytečná. Počet měřených parametrů není tedy 
zcela určen předem, ale určí se teprve na základě výsledků měře-
ní předchozích. (Zde je výhodné užít matematické metody sekven-
ční analýzy.) Pro přípravu měření je třeba nejprve sestavit ma-
tematický model kontroly požadovaných vlastností. 

Z takto stanovených závistlostí mezi hodnotami magnetokore-
lačních koeficientů a raechanicko-strukturálními vlastnostmi byly 
rovněž odvozeny vztahy pro mechanickou obrobitelnost pro řízení 
číslicově řízených strojů (MC strojů). Stanovení závislostí lze 
sestavit protramy pro počítač a uvedené operace NC strojů řídit 
počítačem v závislosti na vlastnostech materiálu vstupujícího 
do výroby. LSJ 

Pomocí mnohaparametrového vyhodnoceni vlastností materiálu 
magnetokorelačními koeficienty jsou stanoveny podmínky pro režim 
dalšího technologického postupu* který je uložen v paměti řídící-
ho počítače. Podle globálního vyhodnocení vlastnosti materiálu 
v porovnání s předepsanými požadavky je materiál buä vyřazen z 
linky, nebo postupuje dále, a podle programu uloženého у paměti 
řídicího bloku jsou měněny postupy jeho zpracování odpovídající 
materiálovým vlastnostem. 
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Změnou technologického postupu podle vlastností vystupujícího 
materiálu lze snížit procento zmetků a případně je možno i 
zajistit výrobky předepsaných vlastností i při použití materiálů 
levnějších a dostupnějších. 

•Aplikací magnetokorelační analýzy v řízení a automatizované 
výrobě se ve spolupráci s průmyslem zabývá Katedra strojírenské 
technologie Vysokého učení technického v Brně. 

V rámci mezinárodní spolupráce v oblasti nedestruktivního 
zkoušení byla uzavřena dohoda mezi Kanadou, Itálii a ČSFR 
o spolupráci v oblasti standartisace a metrologického zabezpeče-
ní mnohaparametrových metod nedestruktivního zkoušení. Koordinací 
této mezinárodní spolupráce byl pověřen Ústav nedestruktivní 
elektromagnetické diagnostiky Vysokého učení technického v Brně, 
Údolní 53. Zde mohou zájemci získat teoretické podklady pro řeše-
ní úloh mnohaparametrové kontroly vlastností materiálu. V ústavu 
je rovněž možno provést praktická ověřovací mnohoparametrová 
měření vlastností materiálů a získat informace o mezinárodni 
spolupráci v oboru nedestruktivní diagnostiky. 
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DÍLSNSKÍ KEDESCRÜKTIVNf AHALŽZA. MAJSBTÍLP 7 UDnžM 
HUTNÍHO PODNIKU - 7ÍZNAM, APLIKACE, PROBIÄff 

Irig. Josef Lazar, NH s.p. Ostrava 

ífdržbářský závod Nové huti se stará především o provose-
schopnost (životnost, provozní spolehlivost a bezpečnost) stro-
jů a zařízení, provozovaných na všech výrobních i nevýrobních 
závodech (což zahrnuje koksovou, vysoké pece s aglomeraci, 
ocelárnu, aškolik válcoven a dvš rourovny, elektrárnu, doprav-
ní a strojírenský závod) cu pochopitelnš i sama údržba dispo-
nuje solidním strojním parkem, o který je nutno pečovat» 

Na všech těchto závodech jsou používány díly, vyrobená 
z různých, převážné kovových materiálů* Tyto díly jsou různým 
způsobem namáhány, a? už působením mechanických napětí, tepel-
ných pnutí, abrazí, korozí atd*, obvykle však superpozicí ví-
ce vlivů* Zvláště exponované díly je nutno sledovat bšhem pro-
vozu a v provozních přestávkách vizueluě kontrolovat a nedest-
ruktivně zkoušet. 7 případě zhoršení technických parametrů dí-
lů je většina z nich obvykle odeslána к renovaci* 

7 současné době je skutečností, že u mnoha náhradních dí-
lů, zajména dílů starfish zařízení, nelze в jistotou říci, 8 
jakého materiálu jsou vyrobeny (bližší specifikace), sda byl 
materiál tepelně nebo chemicko tepelně zpracován a jak, zda 
jsou funkční plocňy opatřeny návareia nebo nástřikem a jakým 
přídavným materiálem apod* Na výkresech je někdy uvedena celá 
škála značek podle toho, jak probíhala inovace* Pro určení 
možností a způsobů renovace nebo opravy komponentů, je však 5a»-
to rozhodujícím faktorem znalo et materiálu komponentů* Json 
zde možnosti využití výzkumného ústavu NH, ale v naší praxi 
to v drtivé většině případů není možná z několika důvodů* 

Hlavním důvodem je ztráto, času - při opravách, porucháah. 
a. podobně je nutné znát složení materiálu oo nejdříve* Z otá*-
ka. několika, hodin může být rozhodující* Dále jsou zde díly» 
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ze kterých není možno odebrat vzorek, protože by ее poškodily, 
porušila by ее jejich funkce nebo jeou tak malé, že by ae jako 
vzorek musely obětovat celé* Nezanedbatelné nejsou, ani důvody 
technicko-ekonomické - analýza ve vlastni režii přijde levně-
ji, než pracné odebírání vzorků (pokud je to vůbec možné) a 
analýza ve výzkumném ústavu* Zkoušený materiál je prakticky 
neporušený a zkoušku je možno provádět i a ohledem na odliš-
né vlastnosti různých povrchů na jediná součásti* 

Szistuje mnoho způsobů analýzy materiálu, ne všechny se 
však bodl pro dílenskou praxi* Určující zde je především mož-
nost okamžitého nasazení a minimální poškození dílu při ještě 
dostatečné přesnosti* Vzhledem к tonu, že většina dílenských 
aetod je schopna rozlišovat jen některé kvalitativní, respek-
tive kvantitativní znaky zkour ých slitin, používá se pro 
každou analýzu vždy více metod* 

llstody dílenské materiálové analýzy zahrnuji jiskrovou 
zkoušku., optickou spektrální analýzu pomocí stiloskopu, kap-
kové zkoušky (tzv, chemická mikroanalýza), měření tvrdosti, 
dílenskou metologxafii a jsou zde využívány i vířivé proudy 
a zkoušky ultrazvukem* Doba, potřebná pro analýzu, závisí na 
požadavku - rozlišení záměny trvá obvykle nakolik minut, identi-
fikace neznámého materiálu od několika minut až pO' cca. 2 ho-' 
diny (až na některé výjimky)* Poškození povrchu je vesměs za-
nedbatelné a zkoušku lze obyčejně provádět v místě« kde to ne-
ní aa závadu* Téměř všechna zařízení jsou přenosná, některá 
jsou závislá na přívodu el* proudu o napětí 220 V* 

Analytickými metoda.nl byla zkoušena řada materiálů růz-
ných značek na bázích železa, mědi*, zinku, hliníku apod* Sta-
noveni značky materiálu je prováděno vesměs u rozhodujících 
dílů, jako jsou pohonná zařízeni blokoven, ozubená kola» pas-
torky, bronzové segmenty: kloubových spojek a různé další dí-
ly, často vyrobené ze zahraničních, značek* 

Poměrně známý způsob - jiskrové zkoušky, se pouSívá tá-
•ěř ve vSech případech analýzy. Tuto metodu obvykle spojujeme 
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s dílenskou spektrální analýzou» pro kterou máme к dispozici 
přenosný stiloekop BD - M fy* Bathenov к HEB* Přístroj vyža-
duje aííové napájení a provádí se a ním kvalitativní & polo-
kvantitativní analýza obsahu kovových prvků • ocelích nebo ne-
železných slitinách* Z podobných důvodů byla zavedena, i chemic-
ká mikroanalýza, tzv, kapková zkoušky* Doposud jame odzkouSeli 
a pro využiti zavedli několik druhů reagencí, na příklad pro 
rozliSení hliníkových slitin» pro důkaz automatových oceli* 
rozliSení ocelí tř. 17, pro důkaz Hi v nízko a středná legova-
ných ocelí a jiná* 

Analytické metody vhodná doplňuje měření tvrdosti materiá-
lu, .která • některých případech transformována na hodnoty pev-
nosti naznačí mnoho o stavu, respektive druhu materiálu* Pro-
tože hodnoty tvrdosti je třeba získávat те větSlně případů pří-
mo na zabudovaných dílech nebo na náhradních dílech znažně roz-
měrných, byl před časem zakoupen přenosný dynamický tvxdonlr 
fy* Bseway. Měření je rychlé, řádově ve vteřinách, nepočítaje 
samozřejmě Sas na přípravu povrchu a získané údaje jsou ekvi-
valentní jednotkám HV (rozsah 200 až 700 HV)* Pro měření ma-
lých dílů, ověřování tvrdosti vzorků a podobně používáme sta-
cionární tvrdoměr Bockwell* X měření tvrdosti ooelí nižších 
pevností používáme klasické kladívko Poldi* 

Dílenskou metalografickou kontrolu provádíme pomocí mik-
roskopu Spignost 2 HK fy* Carl Zeiss, Jena* Mikroskop svět Su-
je 50 x, 100 x a 200 x, je vybaven magnetickými příchytkami a 
držákem к přenášení, což usnadňuje práci na dílnS* Mikroskop 
je používán zejména při posunování mikrotrhUn (v návarech, 
svarech, na opr&covaných plochách apod*), při jednoduchých 
metalografických zkouškách struktury (například tvar grafitu 
v 1'MnS apod*) a při hodnocení žárových nástřiků (porezlta, 
přilnutí apod*)* Zkušební povrch se obvykle připravuje ručním 
broušením a leštěním* 

Použití ultrazvuku • materiálové analýze ее omezuje • o»* 
ěem případě pouze na měření litlumjx a na měřeni rychlosti Slře-
ní ultrazvukové vlny* X měření používáme universální přístroj 
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USL 32 a tloušíkoměr DMB fy. Krautkramer. 

Poněkud jiná je situace s využitím vířivých proudů pro 
účely materiálové analýzy, resp. třídění mate :lálu. К tomuto 
účelu využíváme přístroj Defectoscop S 2830 fy. Förster (kte-
rý kromě toho plní i další funkce, zejména při zjisíování po-
vrchových trhlin a měření tlouštěk povlaků). Pro kontrolu ko-
vů je nutný srovnávací etalon (chemické složenít stav struktu-
ry). Třídění feromagnetických kovů se provádí příložným snába.-
čem s vyměnitelným jádrem 8 x 8 (do jednoho kHz), který je do-
dáván к Magnatestu I. Vzhledem к anizotropii tvářených oceli 
vyžaduje tato kontrola pečlivou přípravu. К třídění nemagne-
tických kovů používáme řTP snímač v absolutním zapojení (v na-
šich podmínkách zejména pro kontrolu Cu a AI slitin). 

Z á v ě r 

Dobře fungující dílenská materiálová analýze předpokládá 
poměrně hluboké znalosti kovových materiálů a technologii je-
jich zpracování a použití. Při správné aplikaci a vyhodnocení 
prokazují i poměrně jednoduché metody dobrá služby a přispíva-
jí ke zvýšení spolehlivosti strojních dílu a ke snižování vý-
robních nákladů (snížení zmetkovitosti). Výhodou jednoduchých 
materiálových zkoušek je operativnost, nízké provozní a inves-
tiční náklady, poměrně nízká poruchovost, zařízení, nevýhodou 
je zde značný subjektivní vliv. V opodstatněných případech 
(například vysokolegovacé oceli) je vhodné zavedení poloauto-
matických analyzátorů (spektrometry, rentgenofluoreeenční ana-
lyzátory apod.), kde se navíc výrazně snižuje vliv subjektu. 
Spolurpáci se specializovanými laboratořemi výzkumného ústavu 
nelze v žádném případě vyloučit, protože se mimo rutinní: práci 
vyskytuje řada případů, к jejichž vyřešení je nutná jejich 
účast. 



- 177 - ) 

Мзс. A.Fertilio, dipl.ing. and J.Kurai, dlpl.ing. 

TEE ЕХАМШАПШ OF TSE ЯЯИ-T. ON THE «EAR BSCHMGSB BI Я А Н М В Ш К Т В 
tEIBQOS DÖRING ЕХРЦОГГАТГОИ AND AT ITS OVERHAUL 

SMART 

At hydrotesting the exchanger EA-305A in the Refinery "Pancevo", leafage on 
the welded Joint of the connection to the shell, has been found. It has been 
established, by analysis of technical documentation that construction mate-
rials of the exchanger, at the correspond!, * world, t^ conditions, are on the 
limit of stability according to hydrogen attack. The analysis of reference 
data and the influence of working parameters as well as the non-destructive 
examination results (visual, penetranting, magnetic particles controls, ul-
trasonic examinations, measuring of hardness, as well as metallographic exa-
minations by field microscope), enabled a reliable defining of cause and the 
degrче of damage on the exchanger. By applying a special technology, a su-
ccesfull reparation has been carried out. A periodical control has been per-
forated, during fürther damage developments have not been noticed. 
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INTRODUCTION 

In the oil refinery "Pancevo", in plant maitenance, at hydrote-
sting, a leakage on the welded joint of the connection to the 
shell оГ the exchanger EA-305A has been noticed. With the view 
to establish the cause of the damage and to estimate the condi-
tion of the exchanger, it has been decided to carry out a deta-
iled control, %з well as the examination of the shell with the 
connections, and that from both outside and Inside. On the ba-
sis of the inspection of drawings, attestation, process and ot-
her technical documentation, it has been found out that the con-
struction materials of the exchanger (materials according to 
ASTM: A-204 Cr. AFB for the shell, A-182 Gr. Fl for the connec-
tions, and A-213 Gr. Til for pipes), in the given operating con-
ditions (petrol with 65% aol. H2 of maximum operating pressure 
3,92 MPa in the shell) are at the limit of stability according . 
to hydrogen. Having in view the specific demonstration of hydro-
genous corrosion as well as the fact that hydrogen easier breaks 
through plastically deformed material, it has been decided to 
approach to choosing the non-destructive method of examination, 
by which, the damages, caused by hydrogen, will be most certa-
inly discovered. The following examinations have been carried 
out in order to determine the type, size and location of the 
damage: 
- Visual control with the view to establish the surface damages 
and deformities from both outside and inside. 

- The examination of external and internal surfaces by pene-
trants with the view to establish the surface errors, prima-
rily those of cracks type. 

- The examination of welded shell joints by magnetic particles, 
from both outside and inside, in "order to discover the surfa-
ce and under-surface errors, primarily those of cracks type, 
caused by hydrogenous corrosion. 

- Ultrasonic measurement or wall thickness on the exchanger con-
struction elements, with the view to establish if the deěre-
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ase in thickness occured during exploitation in relation to 
the designed one, as well as on which parts it was the most 
distinct. 

- Ultrasonic examinations by angle beam probe have been carried 
out with the view to discover the cracks, and damage indica-
tions from hydrogenous corrosion have been discovered by mea-
suring ultrasonic attenuation. 

- Metallographic examinations at representative points have 
been carried out with the view to find out structural changes 
and to define the type and size of corrosion damages. 

- Measurement of hardness has been carried out with the view 
to establish if the hardness is within the limits anticipated 
for the designed material, or if the changes, that appeared 
during exploitation, could cause the appearance of definite 
damages. 

THE RESULTS AND ANALYSIS OP EXAMINATION AND CONTROL 

By visual control of the exchanger EA-305A, a crack on fillet 
welded joint connecting shell with the connection N7, has been 
discovered. Closer location of the crack has been established 
by magnetic particles examination (from outside and inside -
see fig. 2), as well as "by penetrant liquids (from inside). The 
penetrantion control has been carried out by the liquids STAN-
DARD CHEK - ROT WEIВ NR-2 and NR-3 from the firm HELLING-Ham-
burgh, with penetration time of 30 min. Magnetic control has 
been realized by electromagnet HELLING TYPE UM-15, with wet pro-
cedure, at which the suspensions UNTERGRUND FARBE No 104 and 
MAGNETPULVER No-103 have been used. 

From outer side of the exchanger wild' damages, caused by atmo-
spheric corrosion, have been found out by visual control. They 
can be considered to be in the expected limits in view of a 
long period and conditions of exploitation of the exchanger. 
The metallographic examinations of the exchanger external sur-
face point out material aging (perlite decomposition and change 
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in grain size) as the result of long-range operation (see Fig. 
3). By visual examination and control, by means of penetrants 
of the inside of the connection N7, "blisters", characteristic 
for hydrogen action, (Fig. 1) have been found out. By cutting 
"the blisters" at metallographlc examination, star-like cracks, 
characteristic'for the final stage of hydrogenous corrosion, 
have been noticed (Fig. U.). 
By penetrants control of the connection:shell-connection N7 
(from the inside), spotted damages on the fillet welded joint, 
have been discovered, toward the found crack. Metallographic 
examination of the point has shown the existence of slag in the 
weld root, which is connected by microcracks. 
By penetrants control of the inside of the shell on the exchan-
ger, mud сгаскз and cuts have been discovered. The changes in 
micro-structure have not been discovered by metalographic exa-
minations . 
Longitudinal and transversal welded joints of the shell on the 
exchanger have been controled by magnetic particles as well as 
ultrasonically, at which neither surface errors, nor those of 
cracks type, have been found. The ultrasonic examination has 
been done by angle beam probe M WB 70-N4 and by Ü3M-2M.appara-
tus from the firm KRAUTKRäMER. 
Shell and connections thickness Measuring have been carried out 
by CORROMETER from the firm KRAUTKRäMER, with ultrasonic probe 
KMR-1. It has been concluded that the thicknesses measured, ha-
ve been within the limits anticipated by the design. Maximum 
decrease in wall thickness has been registered on the connecti-
on N6 and it amounts 5,5%. The connection N7 should have the 
thickness of 12,7mm according to certified documentation, but 
a different quality of material, with the thickness of Ui»,5 mm, 
had been built in. 
Hardness measuring has been realized by the conveying apparatus 
EQUOTIP type, from the firm KOLMAR-Gratz, to previously poli-
shed surfaces of the ehell and connection N7. The results of 
measuring lead to the conclusion that shell hardness is within 
the limits regulated for the applied material for the shell. 
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The measured values of hardness on the points of "blisters", in 
the interior of the connection N7, are significantly higher 
(even to 366 HB) than those regulated for the material of the 
connection (A-182 Gr. F1), which is logical, taking into consi-
deration that the material suffered definite plastic deformati-
ons at opening the "blisters". 

Taking into consideration the discovered damages caused by hy-
drogenous corrosion, a significant attention has been payed to 
measuring ultrasonic attenuation. The measuring has been carri-
ed out by U3L-48 apparatus from the firm KRAUTKRäMER, with a 
normal ultrasonic probe of 0 5mm diameter, and 5 MHz frequency, 
in accordance with the standards API-9t1. Attenuation is accor-
ding to these standards, counted by the formula: 

Xs Ига S a t w h l c h d 8 = 2 0 • 1 о * is 

u - number of echoes from the last wall edge used in measuring, 
t - thickness of the material examined, 
Ao...An - Echo amplitude from the last wall edge. 

Oq the basis of such calculated attenuation, the following 
acceptance criterion has been fixed: 
- For the material which is not damaged by hydrogenous corrosi-

on, ultrasonic attenuation is within the limits of 0,08-0,16 
dB/mm, 

- For the material damaged by hydrogenous corrosion, ultrasonic 
damping is higher than 0,16 dB/mm. 

Indications for damages from hydrogenous corrosion (£ values 
higher than 0,16 dB/mm) have been found onl' on the connecti-
on N7 and additional analysis of damage depua estimation, 
along horizontal and vertical sections (Figs. 5, 6 and 7), 
has been carried out on it. Maximum depth of damage amounts 
6mm which is 13,5* of the connection thickness. 
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REPAIR CONTROL OF DAMAGED WELDED JOINT BETWEEN 
THE CONNECTION N7 AMD EXCHANGER SHELL 

On the basis of the results obtained at examinations and their 
analysis, the problem of repair of welded joint between the co-
nnection N7 and the shell is reduced to the repair of the crack 
discovered from outside the connection: shell-N7, inside of the 
shell, and slag found out by metallographic method. In order to 
"take out" the cracks, grinding has been done, vertically to 
the direction of crack stretching, with constant penetrants con-
trol . 
After ooraplete removal of the craoks and other damages, that 
has been registered by penetrants control, the repair by wel-
ding (according to specially regulated technology of welding) 
has been done. 
When welding was finished, a visual and penetrant controls of 
fillet welded connection have been carried out. They have shown 
that the repair has been carried out correctly. 

CONCLUSION 

On the basis of the examinations carried out, the analysis .of 
the results, as well as realized repair procedure, the follo-
wing can be concluded: 
- The connection N7 of the exchanger EA-305A has been damaged 
by hydrogenous corrosion at which maximum depth of damage 
amounts 13,5%. Taking into consideration that, according to. 
the Technical Bureau estimate, minimum wall thickness on the 
connection (for the given operating conditions and connection, 
material) amounts 9.92mo, and the connection with wall thick-
ness of M,5mm had been built in, with the consultation with 
authorized Inspectorate for steam boilers, the exploitation 
of the exchanger with damaged connection till the next pla-
nned stoppage (approximately one year), has been permitted. 
The repair of welded joint on the connection shell-N7, has 
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been correctly carried out, by which the functlonability of 
the connection has not been endangered in th« anticipated pe-
riod of exploitation. 

- During the cited planned stoppage, the examinations on the 
identical positions have been carried out. At these examina-
tions no further progress in damages has been noticed. 

- Multidisciplinary approach regarding the choice and applica-
tion of non-destructive methods, enabled both reliable defi-
ning of cause and degree of damage on the exchanger, and a 
successfull repair in order to enable further normal exploi-
tation. 



Fig. 1: The "blisters" of the inside surface at 
connection N7 (by .penetrant control) 

Fig. 2: The schematic view Fig. 3: Microstructure of the outside 
on the cracks dis- surface at connection N7 
covered by magnetic (nital, 100x) 
particle examinations 
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Fig. 4: View at inside surface co-
nnection N7 (by Eiicroskop) 

Fig. 5: Schematic view at po-
sition measure ultra-
sonic attenuation and 
damages discovered on 
inside of connection N7 

Fig. 6: Schematic view of 
damage depth, from 
hydrogenous corrosi-
on, along horizontal 
sections 

Fig. 7: Schematic view of da-
mage depth, from hy-
drogenous corrosion, 
along vertical sections 
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Materiálová diagnostika v elektrárnách 

Moderné parné eléktrárne BIÍ složité sariadenia, 
ktoré sd v prevádske vystavené vysokém trvalému zaťaSeniu 
při vysokých teplotách a tlakoch. Parametre páry v 110 MW blokoch 
elektrámi v koncerne SEP dosahujú teplotu 540°C, 
tlak 13,5 MPa. 

Na materiál hlavných Častí energetických blokov 
- kotol, parovody, turbína pOsobia eSte áaláie vplyvy,ktoré 
ovplyvnujú spoTahlivoeť jednotlivých prvkov. Z prevádsko-
vých vplyvov eií to korósia, erósia, premenlivé saťaženie, 
prevádzka při vySSej teplote. Okrem toho ea vyskytuji! de-
fekty z výroby a montáže, ktoré ва nedaří vždy poetihnilť 
kontrolnou Sinnosťou. 

Snahou prevádekovatelov je udrSať zariadenie • spola-
hlivej prevádzke. Za tým účelom bol rozpracovaný systém 
eledovania stavu materiálu vybraných fiastí hlavných výrob-
nách celkov, ktorému v súhrne hovoříme 

materiálová diagnostika. 

Výsledky rosborov materiálovej diagnostiky podávajú prehlad 
o stave materiálu sledovaného sariadenia, pomáhajti odha-
dovat rosvíjajdce ea defekty a odstraňovat ich a dávajú 
podklady pre prognósovanie technického Života sariadenia 
reap, jeho Sastí. 

7 sdčasnoeti sií do eyetému materiálovej diagnostiky 
zahrnuté nasledovné časti vybraných hlavuých výrobných 
celkov : 
Tlakový systém kotlá - ohrievače vody, zavodňovacie a pre-

vádzacie rúxy, výparník, prehrieva« 
čový a prihrievačový systém 

Kotlové bubny 
Parovody 
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Turbíny - VT a ST skrine, regulačné a rýchloeáverné 
ventily, 
skrutky vybraných epojov pasných turbin 
oběžné lopatky 
přivodné a spojovacie potrubia 
klené ložiská 
matice skrutiek deliacich rovin TO a ST skrln 
VT a ST rotory parných turbín Skoda 50-500 HW 

Alternátory - nemagnetické obruče 
Bedukčné stanice a chladiče pary 
Kondensátory - rúrky 

Při diagnostikovaní jednotlivých častí a poeudzovaní 
materiálu, в ktorého sü «hotovené sa používajd dostupné »»•-
tódy skůSania na odobratých vzorkách a metody nedeétruktív-
neho sktišania. 
Prvou a najdOležitejSou metodou kontroly je vizuálna pre-
hliadka. Ha Jej základe ea etanoví miesto odběru vsoriek 
a mlesta, na ktorých sa vykonájú nedeštruktívne ekúšky. 

Na odobratých vzorkách (najčastejSie z tlakového systé-
mu kotlá ea hodnotí vizuálně stav vonkajSieho a vnútorného 
povrchu, nánosy во strany vody, rozměry (směny prieneru 
a hrůbky steny), etanovujú sa mechanické vlastnosti a 
hodnotí sa mikroštruktúra materiálu. 
Z vyhodnotenia je nožné zaradiť materiál do jedného s piatich 
etupnov : výborný až nevyhovujúci. 
Systematickým odberom vzoriek počas prevádzkovej exploatácie 
a ich vyhodnocovaniu dá sa stanovit postupná degradécia 
vlaetností materiálu а prognózovať potřeba výměny jednotli-
vých častí. 
Při využívaní metod nedeStruktívnej kontroly sa dajú priajeo 
v prevédzke odhalit defekty, ktoré mOžu врбeobiť poruchu 
zariadenia. Použlvajvi sa nájmS následovně metody : 
Magnetická polievacia skdSka . 
Magnetická polievacia skúSka fluoreecenčná 
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Farebná kapilárna ekviSka 
na odhalenie povrchových defektov (napr. trhliny )f 
využívají! sa predovSetkým na kontrole kotlových bubnov, 
nemagnetických obručí alternátorov, na vSetkých sledovaných • 
častiach turbín, pri kontrole redukčných stanic a 
chladičov páry. 

Ultrazvuková defektoskopie 
na zistenie vndtomých a povrchových defekt o v pri diagnos-
tike kotlových bubncv, zavodňovacích a prevádzacích rúrach 
tlakového systému kotlá, VT а БТ ekríň turbín, regulačných 
a rýchlozáveehýeh ventilov, oběžních lopatiek, prí*6dných a 
spojovacích potrubí, turbín, klznýeh ložísk, nemagnetických 
obručí alternátorov, rotorov parných turbín, redukčných 
stanic a chladičov páry. 
Osobitným použitím ultrazvukovej defektoskopie je meranie 
hrtfbky ultrazvukovým hrdbkomerom. 
Má použitie při meraní hrůbky steny sdčasti, kde je druhý 
povrch nepřístupný, například vSetky potrubia, čaeti tlako-
vého systému, tlakové nádoby. Výhbdou merania je priame 
číslicové odčítanie reálneho rozměru v mm s dlgitálneho 
displaya príetroja. 

Rentgenová alebo gamagrafická defektoskopia 
sa používá pře zistovanie vnútorných chýb v materiéli, 
predovSetkým věak pre kontrolu kvality zvéraných spojov. 

Defektoskopie vířivými prüdmi 
nachádza uplatnenie predovšetkým pri diagnoetike stavu kon-
denzátorových rúrok. Zisťujú aa nou vSetky povrchové defek-
ty a změny rozměru a materiálových vlastností. 
Univerzálne přístroje в patřičným príeluSenetvom sa dajd 
použit aj pri kontrole oběžných lopatiek parných turbín. 
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Pre diagnostiku materiálu v elektrárnách je možná do 
nedeátruktívnych metod zařadit tiež 

Meranie trvalej deformácie, 
robí sa na vopred stanovených tísekoch perovodov, ktorá ad 
vybavená meracími miestami, Meria sa mikromefcrami a mera-
nlm'sa sleduje raet trvalej deformácie - teSenie materiálu 
parovodov v důsledku namáhaní a vnútorným pretlakom při 
vySšej teplote (400 resp. 450°C) 

Meranie tvrdosti 
přenosným tvrdomerom eltfži na posddenie mechanických vlast-
ností materiálu (tvrdostí, pevností). Dá sa tak poetfdiť změna 
dlhodobou prevádakou, tepelné ovplyvnenie (evár&nle, žíháni«, 
následky poSiaru)* 

Snímánie replik (otlačkov) Strukfcüry 
pomáhá poeddiť stav Struktúry materiálu Častí, z ktorých 
sa nedá в rdznych dďrodov odobrať v®orka na mikroskopický 
rozbor. 

» 

Je prirodzené, Se в rozvojom vedy a príetrojovej techniky 
sa budú možnosti materiálovej diagnostiky 3alej rozSirovat*. 
Pre celkové posddenie stavu zariadenia a materiálu z kterého 
je postavená ije nesmierne dOleSité posnať akým epOsobom 
ea zariadenie prevádzkóvalo, aký bol výskyt porúch, akým 
epOsobom sa vykonali opravy, a SalSie základné údaje o za-
riadení. Preto je nevyhnutná spolupráce pracovníkov pre-
vádzky, údržby a pracovníkov ktori vykonávájú diagnostická 
prehliadky a kontroly. Iba spoloSným vieilía je možné dosiahnnC 
ciel s zvýSenú spolehlivost prevádzky. 
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REPLICA. INSPECTION OP MATERIAL DAMAGE 

Naděžda Pi lipo vlč, dipl.ing., The Welding Institute Beograd 

INTRODUCTION 

The replica technique enables revealing •lerostructu-
res on the surface of metallic materials, with good quality 
In comparison to the matallographic method of inspection 
on cross-sections. It is used for metallographic analysis 
of surface, when the taking of metallographical sample is 
forbidden or because exclusive demand for the testing of 
the surface's state is the reason. Usually, by replica met-
hod, hardly accessible places are being tested directly on 
the objects, so it is know also as ground metallography. 
In case, «dien metallographic preparative grinding, polishing, 
and etching steps do not affect further use of the material 
which is being tested, the replica technique is a non-des -
tructive method, and exactly this is Its main advantage. 
Within certain limits the replica technique is able to show 
many microstructural features, grain size, distribution of 
Inclusions, heat treatment results, defecte like cracks, 
pores and micropores. 

A defect of the technique of replica inspection is a о 
inspection of only small area, usually less than 1 cm . 
It is therefore useful to increase the number of replicas 
on the test surface. In cases like inner ucaccesslble sur-
faces, this technique cannot be applied. 

PROCEDUaB OP TAKINO RBPLICA 

Procedure of taking replica for the testing of surface 
is standardized method. Thus standards JUS C.A7.091 and 
SIN 54 150 define this method, and they are coordinate 
with standard of the International organization for stan-
dards ISO 3057. 
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The metod includes preparation of the metal surface* 
the nay of usage for various kinds of replica (transparent 
nitrocellulose lacquer or plastic materials, with carrier 
or without)f ways of removing replica and testing of repli-
cas. 

'Testing of replicas is possible at the site, by using 
optical microscopes with small magnifying, or in laborato-
ries with optical microscope with adequate magnifying. 

PRACTICAL APPLICATION 0? TffiS REPLICA METHOD 

The replica method finds ever bigger application in 
following the state and estimating the working life of the 
ezploatation equipment. 

One of the examples of the application is metallograp-
hical testing, that is scanning the structure on the inner 
surface of excessively agresaive medium vessels (liquid 
dry chlorine} for following the degree of lntercryetallic 
corrosion development. 

Namely* under the effect of intercrystalllc corrosion 
grain boundaries are being destructed, which causes gradual 
destruction of the material* Shis type of corrosion la es-
pecially dangerous for the vessels under pressure and becau -
se of that regular control of the surface's state is demanded» 
that is of the degree of destruction* On pictures 1* and 2* 
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the following of microalloyed steel structure In the same 
place» within the period of using the vessel for one year, 
is shown. As it can be seen, in this case there wasn t any 
appearance of unwanted intercrystallic corrosion* 

At some plants of Petrochemical industry (for exampleÍ 
reactors) the appearance of hydrogen corrosion, if it is 
not in a shape of visible blisters, can be safely idetlfied 
by metallography on the site« 

By metallographlcal analysis of replica the appearance 
of decarbonization, which shows the effect of hydrogen on 
steel can be revealed* 

According to reccomendations of the Yugoslav inspec-
tions of the steam boilers during regular and extra inspec-
tions of stable and movable vessels under pressure from 
finegrained and microalloyed steels in which various sgres-
slve mediums are located, on the places of discovered cracks 

» 

the application of replica method is compulsory. By analy-
sing of replicas, it can be observed if cracks are caused 
by welding, agrese!ve medium or some other factor* 

By applying the metallogr&phical analysis through the 
replicas, destructions of furnace elements in the refinery 
plants, can be revealed* Changes in structure due to over-
heating, Aich occur during the collaps of technological 
regime, show the oollaps of mechanical features especially 
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on raised temperatures* On picture 3* 

the structure on the sound part of the furnace mantle In 
shown, and on picture 4* 

largegain structure developed by overheating in the dama-
ged part of the furnace mantle* 

APPLKATION Qg THE METHOD IH ЕЗТП1АТ1Ш СНВЕУ DAMAGB 

The replica technique has wide application in routine 
estimating left-over working life of equipment at powefc 
planta exposed to creep* 

On picture 5* the sheme of taking replica, on the knee 
of overheated steam line In texmoenergetie plant is shown* 
On marked place« on the sketch« the growth of damage in 
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case of thezmical tension is being followed* 

Almost all Indications, which can be seen on grain 
boundaries due to creep, in the case of usual lowalloyed 
steels resistant to creep, can be classified into following 
classes of structure t 
1. Structure Vlthout damage due to creep (without micro-

pores) 
2. Structure with damage due to creep in a shape of indi-

vidual micropores 
3. Structure with damage due to creep in a shape of micro-

pore chain 
4. Structure with damage due to creep in a shape of micro-

crack 
5« Structure with damage due to creep in a shape of macro-

crack. 

By analysing by replicas it can be observed if the 
cracks developed in production or In explo&tation9tbafc is 
if the cracks are growing by creep or not* 

Affirmation of developing exploatatlon&l cracks by 
creep is existence of a cavity field ahead of the crack. 

Experiences showed that with usual lowalloyed eteeels, 
resistant to creep, there le the upper limit for safety, 
class structure 1 - 3 depending on the demanded level of 
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plant safety. 

It la considered that damages* which are manifested 
on the grain boundaries in shape of Individual cavity» 
allow safe period of exploatation of 3 - 5 years* 

•The growth of- the creep damage which is manifested by 
the appearance of micropores in the shape of chain, demands 
renewed teetlng in the period of 1 - 1 ,5 year* 

The appearance of miorocracke In the structure indi-
cates a bigger degree of damage by ereep and demands more 
serious following of the structure changes, by applyttlT. 
replica in the period the longest up to б months* 

In-the case of macrocracks appearing In the structure, 
replica technique is usually followed by conventional mag-
netic method of testing, euch element cannot be exploatated 
any more, that is it has to be reparated or changed* 

„Velocity of the marl-mum growth of damage by creep 
depends on the Instantaneous destruction level and can be 
used ae a temporal index for next testing* 
On pictures 6, 7 and 8. structures with damages by creep 
are shown* 



7. picture 

hod of testing» finds all the bigger application in testing 
of equipment in exploatation of various industrial branches* 

Concerning the importance of power equipment from the 
aspect of economy as well as from the aspect of security» 
replica method had been shown as useful in estimating the 
still-left working life of equipment. 

The method enables prompt discovering of damages that 
is, serves as a warning and gives quantitative judgment of 
the minimi still-left working life of equipment elements 
at power plants. 

In this domain the replica method Is one of theunre-
placable ways of testing. 
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Figure 1« Structure on the inner surface vesae&s — i»fctcxt>-
alloyed steel (1989) 

Figure 2« Structure on the inner surface TBSSBSS — micro-
alooyed steel (1990) 

Figure 3* Structure on the sound part of the ©asnaoft. max»• 
Figure 4« Largegxain structure in the damaged crffitke 

furnace mantle 
Figure 5* The schema of talcing replica on the tansв tctf over-

heated steam line 
Figure 6« Structure with individual micropores 
Figure 7» Structure with micropore chain 
Figure 8» Structure Kith microcrack and acrocraack 
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- Standards JUS C.A7.091 i FIN 54 T50 
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HBDBSTHUKIIVNť KONTROLA, ODLlTKft S LITIN 

Doc. Ing. Jaroslav Čeoh, СSc., TOT fixno 

1. frrod 

Rostoucí automatizace výrobních linek a. zvySujíoí ее 
požadavky na bezpečnost provozu slévárenských, energetic-
kých zařízení, chemických provozů a dopravních prostředků, 
vyžaduje rozsáhlejší a kontinuální měření změn parametrů 
vlastnosti a kvality, závislých na materiálu* 

Použití nedestruktivních metod u litin (ultrazvukové, 
magnetické) vzhledem к její strukturální heterogenic, na-
jí zcela specifické postavení* № základě Síření ultrazvu-
kových vln (rychlost, útlum) lze určovat tvar, množství a 
rozložení grafitu* Téměř bez ohledu na charakter struktury 
základní kovové hmoty lze pak určit podia charakteru grafi-
tu základní typ litiny a s jistou přesností 1 jeji pevnost-
ní hodnoty, včetně modulu pružnosti. Saopak, vyjádření vhod-
ných magnetlckýoh vlastností v měřeném místě, můžeme při 
malém množství primárního cementitu určovat podle podílu 
magneticky měkkých složek struktury (ferit) typ základní 
hmoty litiny* Podle zjištěných korelačních vztahů můžeme ' 
pak usuzovat na tvrdost a do určitá míry i na pevnost", po-
kud je lůzpečně znám 1 způsob rozloženi grafitu, 8111 typ 
litiny. 

Požadavky na vyáší životnost a funkční spolehlivost 
větěích a členitých odlitků v automobilovém průmyslu i v 
jiných odvětvích s ponorně malými tlouětkami stěn, vedou 
ke zdůrazněni a rozSiřeni vysoce kvalitní kontroly. Cílen 
snahy konstruktérů je vytvořit a při výrobě technologicky 
a metalurgicky zajistit přesně definované vlastnosti odlit» 
ku v kritických nístech (pevnost, tvrdost, tažnost, požado-
vanou strukturu). Cheeae-11 na konstruktérech výpočet neu-
náhaných průřezů v odlitku, musíme aa druhé straně připra-
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vit dobrá podklady pro tento výpočet. Jde především o doko-
nalenu znalost fyzikálních a mechanických veličin materiálu 
odlitku, jako je modul pružnosti В (HPA>, pevnost v tahu 
R^, mez klusu apod. 

Stanovení tSchto vlastností ve Slévárnách je poměrní 
obtížné vzhledem ke složitosti kryjtalizace konkrétního od-
litku v jednotlivých průřezech ( .Snách). Snahou výrobců 
odlitků 1 odběratelů je 100 % kontrola, která musí být přes-
ná, spolehlivá, jednoduchá, rychlá a případné automatická 
s tříděním dle kvality. Při výrobě odlitků ve slévárnách 
se kontrola zaměřuje větělnou na stanovení pevnosti v tahu 
na oddělené lité tyči, případně také tvrdosti na konstruk-
térem určeném místě к nepřímému posouzení obrobitelnostl, 
ojediněle se kontroluje také struktura, odlitků* Tyto kl*-
sioké metody charakterizují zpravidla vlastnosti materiá-
lu (odlltkui) ve btandardních podmínkách» nemohou v Sak vy-
jádřit skutečné pevnostní a strukturální poměry v odlitku* 
U řady odlitků přecházíme ze Sedé litiny na litinu tvárná» 
nebo vermikulární, pro její výhodné mechanické a dalSi vlast-
nosti * U odlitků z tvárné litiny je otázka "citlivosti" na 
tlouěčku stěny méně významná, než je tomu u Sedé litiny* 
Přesto se však u. tSchto odlitků, zvláětě velmi hmotných» 
mohou objevit nepravidelnosti v krystallzaci grafitu, kte-
rá mění v jednotlivých místech konstrukce jeho mechanická 
vlastnosti* Při bližším určování pevnosti ve stěnS odlitku 
se můžeme opírat jednak o návaznosti zkoušky tvrdosti (HB), 
jednak o přímou souvislost modulu pružnosti (B), zjiSfova*» 
ného pokud možno přímo ve zkoumaném místě odlitku* 

Přibližné metody výpočtu pevnosti vycházejí obvykle se 
vztahu, t pevnost v tahu. ш f (HB, В)*-

Vlastnosti litin jsou obecně určeny tvarem, množstvím 
a rozložením grafitu a charakteru struktury základní hmoty* 
Krystallzační poměry každého místa nebo části odlitku vzni-
kají jako důsledek působení geometrických tvarů ® rozměru 
odlitku, použitelné technologie, způsobu odlévání, režiím 
chladnutí, případně dalšího tepelného zpracování* Zatímco 
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u Šedé litiny byl prokázán výrazný vztah mezi modulem pruž-
nosti a mechanickými vlastnostmi, je tento vztah u tvárná 
litiny dosud nedokonale prozkoumán* Vimé, že pro homogenní 
materiály je modul pružnosti vlastností hmoty a. jeho hodno-
ta závicl na vazebních silách mezi atomy a na rozmístění! ato-
mů v krystalická mřížce* Uhlíková ooeli mají strukturu, vzh-
ledem к litinám, velmi homogenní, a proto mají hodnotu modu-
lu pružnosti přibližně konstantní. Tvárná litina в dokonalý-
mi tvary zrnitého grafitu je charakterem struktury na přecho-
du mezi Šedou litinou a ocelí* 

Na základě toho se obracíme к dostupným metodám nedea-
truktlvním, a to к přímému měřeni na odllteíob. nebo speciel-
ně připravených vzorcích, především к metodám ultrazvukovým 
a magnetickým /1 — 4 Л Nezbytnost kontrolních metod, které 
by poetlhovaly jek strukturu grafitu, tak 1 základní kovové 
hmoty, vyniká zvláště u tenkých stěn litinových odlitků 
(pod 10 mm)* U těchto stěn 1 zdánlivě malé směmy krystali-
začních poměrů mohou vyvolat významné rozdíly ve struktuře 
a. tedy 1 ve vlaetnostech* Současný stav znalosti •eájemnýoh 
vazeb mezi strukturou a vlastnostmi není uspokojivý a hodno-
cení jsou poměrně náročná /5, 6/* 

2* Bgperlmentální část 

V první fázi měření bylo proměřeno 60 vzorků trhacích 
tyčí z ČKD Hradec Králové* Jednalo se o vzorky č* 1 - 20 
(Sedá litina ČSN 422 420), Č. 21 - 40 (Sedá litina. ČSN 
422 425), č. 41 - 60 (iedá litina ČSN 422 430)* Na těchto 
vzorcích bylo provedeno měření pevnosti v tahu (R^J, tvr-
dosti (HB) několika způsoby, přístroji a. v různých místech, 
rychlosti průchodu podélných ultrazvukových vln (různými 
přístroji),. (7Ь, měření pevnosti mikroatřihem 

stanovení pevnosti mezi tlakovými klíny měřeni 
remanentní magnetická indukce metodou hodového pólu (Br, 
B^)* Jednotlivé zkouSky a měřená místa jsou na obr* 5* 1* 
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2.1 Zpra£ování_»2el.6dků měřeni 

Jednotlivé měření (soubory) byly zpracovány matema-
ticky a statisticky vyhodnoceny /7/. Uvádím jen něk-
teré dílčí závěry z měření i 
a) závislosti mezi tvrdostí - remanentní magnetic-

kou Indukcí nají poměrně nižší korelační koeficient. 
Je to dáno především nepřesnostmi při vlastním 
měření tvrdosti, vyšší hodnoty jsou při automatic-
kém měření tvrdosti, 

b) závislosti mezi pevností v tahu - remanentní mag-
netickou Indukcí vykazují velmi dobré korelační 
koeficienty ( 0,970), zvláSti u litiny ČSN 
422 420 (obr. 5. 2), 

c) závislosti mikromechanických zkoušek (mlkrostřih, 
zkouěka mezi tlakovými klíny) na remanentní magne-
tické indukci vykazuji vyšší korelační koefloien-
ty u litiny ČSff 422 420 (mlkrostřih - 0,806), 

d) závisí о в ti mezi pevností r tahu a relativní rych-
lostí ultrazvukových vln vykazují vyšší korelační 
koeficienty jak při použití K-metru, tak i Ш-2 
(obr. č. 3), 

e) vztahy nezi tvrdostí a relativní rychlostí ultra-
zvukových vln vykazují poměrně značný rozptyl, 
jednak daný měřením tvrdosti (povrchová vrstva), 
ultrazvuk (celý objem materiálu). Při automatio-
kém měření tvrdosti je korelační koeficient vysoký 
(0,945 - obr. č. 4). 

2.11 Aplikace u odlitků z ČKD Hradec Králové 
Získané závislosti byly aplikovány na odlitku bloku 
notoru, kde bylo pro měřeni zvoleno po dohodě a kons-
truktéry 15 míst. Místa byla: proměřována přístroji 
HBKAfl 2, K-metr, D-metr. Ukazuje se, že pro toleran-
ční hranice 95 % všech měření lze použít vztah mezi 

- & r pevnost v tahu (remanentní magnetická induk-
ce při ručním provozu), dále vztahu R - V „ (rela-
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tirni rychlost uz Tin mařena. K-metrem), HBa - (tvr-
dost měřena na automatickém Brinellu - relativní rychlost 
us vln měřena. B-aetrem). Vgechny naměřené hodnoty leží 
v těchto pásmech* Můžeme určit pevnost v tahu* tvrdost 
na základě měření remanentní magnetické indukce a rela-
tivní rychlosti us vln« 

Bále. byly prověřeny Л náhodně vybrané odlitky в produk-
ce slévárny Sedá litiny ČKD Hradec Králové /7/« Na zá-
kladě měřeni & r oze usuzovat na pevnost v tahu & tvr-
dost. 0 těchto členitých odlitků Je vyšSí rozptyl u hod-
not Remagu (ovlivnění souoedníml stěnami, přechody)« 

3« Závěry к měření» 

Na základe předcházejících prací«! této práce /1* 6/, 
se ukazuje, Se pomoci ultrazvukových tloušíkoměnl (K-metr, 
D-metr) můžeme pomocí relativní rychlosti určovat pevnost 
v tahu (tvrdost), případně, že tato metoda velmi citlivě 
reaguje na oaěnu struktur?/-, vyvolané pouze ráznými očkovad-
IX. 

у různých tloušťkách stěn se podle použitého o5kovad-
la mění nejvýrazněji tvar, množství a rozložení grafitu, 
který úměrně smění podmínky Síření ultrazvuku, ale ménS již 
magnetické vlastnosti, určované hlavně základní kovovou 
hmotou* 

Metodou magnetického bodového pólu (přístroj REMAG 2) 
můžeme také určovat pevnost v tahu (tvrdost), 1 když rozp-
tyly jsou zde již vySSÍ. Metoda bodového pólu je značně za-
tížena chybou při měření tenkých stěn (pod 10 tom), kdy -vzhle-
dem к malým tlouStkám dochází к uzavření indukčních itegne-
tických siločar a výsledná hodnota řeaanentnlho magnetizmu 
je vyš«« Absolutní chyba měření v závislosti na tloušťce 
stěny má nelineární závislost a se zmenšující se tlouSÍkou 
prudce roste* 



- 207 - ) 

Z charakteristiky fyzikální podstaty ultrazvukových 
měření a reoanentní magnetlzace vyplývá, Se každá aetoda 
znázorňuje ořednostně jiné strukturální poměry, a proto 
vyjádřením kombinace obou měření by měly být popeány vlast-
nosti litiny v měřeném odlitku (vzorku) komplexněji» 

Pri hodnocení jsme záměrně zvolili součin dvou bezroz-
měrných veličin - relativní rychlost x remanentní magnati-
zace - pevnost v tahu, relativní iychlost x tvrdost — pev-
nost v tahu. Tento součin bude funkcí nového jakostního či-
nitele a měl by obecněji charakterizovat komplex vlastnos-
tí litiny v daném konkrétním odlitku. Ukazuje se na zákla-
dě měření, že hodnoty korelačních součinitelů u těchto sou-
činů jsou výrazně vyšší a tak nám umožní posoudit některé 
mechanické vlastnosti odlitků. 
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NedLee-taruXt i v n í k o n t r o l a p o l o t o v a r ů 

« 1 e k t r o m a g n e t i c k ý m e t r u k t u r o e k o p e m 

M E L V I S 

I. ChytrÝ. L. Keller 

И Б S 1 N 6 Brno. e. p. 

Úvod 

Podmínka kvality výrobků je 2ákladním předpokladem úspěšnos-
ti jejich prodeje. Účinným nástrojem pro kontrolu kvality jsou 
nedestruktivní metody zkou£e?.í. Jejich aplikace umožní 100 * 

kontrolu kvality jak polotovarů vstupujících do výrobního proce-
su. tak výrobků po vybranych -v.echno 1 ogi ckých operacích. 

Další vývoj technického i programového vybaveni elektromag-
netického strukturoskopu MELVIS lusvožnil realizaci Širšího spektra 
zkušebních úloh Ш . Uvedené příklady reprezentují nejčastěji 
využívané typy úloh v kontrolní praxi a ukazuji konkrétní použiti 
zkuSebnlho přístroje. 

StruCný popie přístroje MELVIS 

Elektromagnetický strukturoskop MELVIS představuje mikro-
počítačem řízený zkuSebnl přístroj. Vlastní měřicí část přístroje 
zajištuje spolu se snímačem magnetizaci zkoušeného materiálu, 
registraci méřicího signálu a jeho základní zpracováni. Zdroj 
budicího proudu generuje proud harmonického průběhu pro napájeni 
budicí cívky snímače ve frekvenčním rozsahu od 8 Hz do 1024 Hz. 
Zdroj může do budicí cívky dodat výkon až 100 VA. intenzitu 
magnetizadního Pole lze nastavovat od jednotek A/m po desítky 
kA/m. To umožftuje zkoudet drobné i. rozmérné výrobky a také 
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součásti s velkým demagnetizačnlm koeficientem. Měřicí signal ze 
snímače je převáděn do Číslicové formy. Vyhodnocován je metodou 
harmonické analýzy, pro daléí zpracováni jsou využívány jeho 
první čtyři harmonické složky. 

Řídicí mikropočítač přístroje zajiátuje ovládání měřici 
části, numerické zpracováni dat naměřených hodnot, komunikaci s 
obsluhou a periferními zařízeními. Mikropočítač je vybaven pevnou 
paměti řídicího programu a pamětí zkuäebnlch dat zálohovanou 
proti výpadku napájecího napětí. Pro interaktivní komunikaci 
s obsluhou slouží zobrazovací jednotka s grafickou obrazovkou a 
standardní klávesnice. 

Základní provozní režimy přístroje jsou: Üloha. Nastavení. 
Kalibrace. Zkoušení, Protokol a Archiv. V režimu Úloha se vkláda-
jí údaje o prováděné zkouSce a voli se zpüsob vyhodnoceni. Režim 
Nastavení slouží к vol*>ě kalibračních podmlwek a hraničních 
hodnot nebo označeni třídicích skupin. V režimu Kalibrace se 
zadávají referenční vzorky a provádí se statistická analýza 

7П 

Obr. li Přistroj MELVIS a periferní zařízení 
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změřených hodnot pro volbu opvtímélní zioi&ebnf podalnky. V režimu 
Zkotúeni se voli rutnl мЪо automatické řízení zkouSkr. které 
respektuje typ zXoudenébo polotovaru nebo výrobku- Režim Protokol 
nabízí kompletní výsledky provedené zkouSky a umožňuje uloženi 
kalibračních dar do externího poCítaie nebo jejích zavedeni do 
přístroje. V reZímu Archív je matné ukládat do vnitřní archívní 
peaéti přístroje zJcuSebnl podmínky pro jednotlivé ülohry nebo z 
u!o2errý-ch úloh zavédét zvolenou tílohu do pracovní paaafiti. 

Jako periferní zařízení je к přístroji HELVIS možné připojit 
prostřednictvím sériových e paralelních rozhraní tiskárnu, 
externí poeiteC . л autonatízaCní zařízeni pro Manipulaci se 
zkouSenfs Kiteriilai. Obecné systémové uspořádáni přístroje 
HELVIS je schématicky naznačeno na obr. 1. 

Příklady použití přístroje KELVIS 

l. Třídéní ocelových tyCl 

TYČ » » • 
OBLAST TVHDOST HB 
1 197 195 201 
2 191 185 198 
3 189 184 194 
4 ISO 168 185 5 173 158 179 6 174 163 166 7 157 160 16Э 8 154 154 161 9 156 160 161 10 155 160 155 11 153 161 160 12 154 163 164 13 155 160 165 

Tab. 1: BefereaCaí vzorky ty€í 

tíkolea bylo ověření 
možnosti tfíd£ní ty Cl po-
dle povrchové tvrdostí 

HB. Туве o prOméru 2Í га 
mély braidený povrch a 
odpovídaly jakosti podle 
ČSM 41 4109.3. ReferenCní 
vzorky tyCí pro kalibraci 
přístroje HELVIS byly vy^ 
brány z dod&vek s rozdíl— 
n № Čísly taveb. Fo- . 
vrchové tvrdost vzorků 
hýla mařena dynamickým 
digitálním tvrdoměrem 
EOUOTIP v ekvidistantné 
vzdálených oblastech po 
celé délce tyCí. pro ka-
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libraci byly použity 
tyče o délce 3 m. tvr-
dosti jednotlivých oblas-
ti v tab. 1 jsou střední 
hodnoty z 12 měřeni. 

Kalibrace přístroje 
byla ověřována pro v3e— 
chny pracovní frekvence 
(8, 16. 32. 64. 128. 256. 
512 a 1024 Hz) Při buzeni 

100 % pro 1., 3.. 5. a 7. harmonické složky. Kalibrační měřeni 
bylo statické, měřené oblasti tyCl byly manuálně nastavovány do 
průchozího snímače o průměru 30 mm. 

Měřeni byla vyhodnocena metodou lineární regresní analýzy, 
hodnoty korelací pro jednotlivé kalibrační podmínky vypočtené 
přístrojem jsou uvedeny v tab. 2. Nejlepši korelace bylo dosaženo 
při frekvenci 8 Hz a 3. harmonické složce. Na obr. 2 je graficky 

KORELACE FREKVENCE SLOŽKA 
m [Hzl č. 
97.7 8 3 
97.2 128 5 
97.0 256 5 

• 96.9 128 7 
96.9 16 3 

Tab. 2: Výsledky funkce Analýza 

f • 8 Hz 3. harm. Ь -100 % a-1% 

Ii« 
200 • 

к U 100 t 
6 180 n 
6 170 
H 
B 180 

160 II 

Ii« 
200 • 

к U 100 t 
6 180 n 
6 170 
H 
B 180 

160 II 

• 

Ii« 
200 • 

к U 100 t 
6 180 n 
6 170 
H 
B 180 

160 II 

• 

Ii« 
200 • 

к U 100 t 
6 180 n 
6 170 
H 
B 180 

160 II 

• 

Ii« 
200 • 

к U 100 t 
6 180 n 
6 170 
H 
B 180 

160 II 

» 

Ii« 
200 • 

к U 100 t 
6 180 n 
6 170 
H 
B 180 

160 II 

Ii« 
200 • 

к U 100 t 
6 180 n 
6 170 
H 
B 180 

160 II SO Ю0 170 180 »0 200 2W 
stanovené HB 

Obr. 2: Závislost skutečné a stanovené tvrdosti tyči 
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znázorněna závislost skutečné tvrdosti na hodnotě stanovené 
přístrojem MELVIS. 

Z uvedených výsledků vyplývá, že úloha třídit tyče podle 
tvrdosti je přístrojem MELVIS dobře řeSitelná při několika 
zkušebních podmínkách. Dobré provozní uplatněni této úlohy je 
potvrzením dosažených výsledků kalibrace. 

2. Záměna jnateriálu ocelových trubek 
Cílem úlohy bylo ověřit možnost zjišlovánl záměn materiálu 

ocelových trubek třídy 15 na referenčních vzorcích o průměru 
D - 38.5 mm, tlouStce stěny t - 5.0 ion a délce 290 mm. Povrch 
trubek byl v přírodním stavu. V tab. 3 jsou uvedeny rozdíly v 
chemickém složeni sledovaných jakostních tříd. neuvedené obsahy 
ostatních prvků se liSl zanedbatelně stejně jako mechanické 
vlastnosti. 

Možnost separace jednot-
livých jakosti byla ověřová-
na kalibraci při všech pra-
covních frekvencích při bu-
zeni 50 % a 100 * pro 1.. 
3-, 5. a 7. harmonické slož-
ky. Každá jakostní skupina 
byla zadána Šesti referenč-
ními vzorky. Použitý prů-
chozí snímač měl průměr ot-
voru 40 rom. Kalibrační měře-
ní byla vyhodnocena metodou 
shlukové analýzy s dvouroz-

Tat 2: Oceli třídy 15 měrným statistickým modelem. 
Separace 100 % mezi jednot 

livÝmi skupinami se statistickou bezpečností 0.1 % bylo přístro-
jem dosazeno např. při frekvenci 32 Hz, 3. harmonické složce a 
buzeni 100 %. Grafické zobrazeni oblastí odpovídajících jed-
notlivým jakostním třídám v komplexní rovině měřícího signálu je 
uvedeno na obr. 3. 

JAKOST 
OCELI 

OBSAH PRVKU [%] JAKOST 
OCELI Mo Cr V 

15 020 0.25 
0.35 - -

15 121 0.40 
0.60 

0.70 
1.30 -

15 i 28 0.40 
0.60 

0.50 
0.75 

0.22 
0.35 

15 313 0.90 
1.10 

2.00 
2.50 -
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Výsledky rozboru ukazuji. 2e úloha zjiStovánl záměn vybra-
ných materiálů třídy 15 je přístrojem MELVIS jednoznačné řešitel-
ná. Uspokojující je zejména separace jakostí 15 020 a 15 121. 
které jsou Často obtížněji rozlišitelné [21. 
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Obr. 3: Separace ocelí jakostní třídy 15 

3. Třídění výlisků ložiskových kroužků 

Zpracovaná úloha vycházela z požadavku roztřídit Spatně a 
dobře tepelné zpracované výlisky vnitřních ložiskových kroužků 
typu 626 (d - 6 mm) z oceli podle ČSN 41 4109. Jako referenční 
vzorky bylo к dispozici 27 kroužků se známými hodnotami střední 
tvrdosti HRC, které jsou uvedeny v tab. 4. Vzhledem к velkému 
rozsahu hodnot tvrdostí- a jejich relativné rovnoměrnému rozděleni 
v celém rozsahu byla pro vyhodnocení měřicích dat zvolena regres-
ní analýza. 

Kalibrační měřeni bylo provedeno na vSech pracovních frek-
vencích od 32 Hz do 1024 Hz při buzeni 100 Použitý byl průcho-
zí snímaC o průměru 20 mm. Protože demagnetizaCnl koeficient 
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VZOREK TVRDOST VZOREK TVRDOST VZOREK TVRDOST 
ČÍSLO HRC ČÍSLO HRC ČÍSLO HRC 

1 16.0 10 52.8 19 59.2 
2 24.9 11 55.8 20 61.5 
3 29.5 12 53.9 21 60.5 
4 32.9 13 57.2 22 60.5 
5 * 47.5 14 56.5 23 59.5 
6 43.1 15 56.5 24 57.7 
7 42.2 16 56.5 25 61.0 
8 43.2 17 57.7 26 59.8 
9 42.3 18 61.7 27 57.8 

Tab. Tvrdost ložiskových kroužků 

zkoušených kroužků je velký, bylo - z měřícího signálu možno 
vyhodnotit pouze 1. harmonickou složku. HejlepSi korelace mezi 
danými hodnotami tvrdosti a složkami měřícího signálu byla 
přístrojem vypočtena pro zkuSební frekvenci 512 Hz. Korelace 
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Obr. 4: Závislost skutefiné a stanovené tvrdosti kroužků 
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dosáhla hodnoty 97.6 %. Grafické vyjádřeni závislosti skutečné 
tvrdosti na hodnoté stanovené přístrojem je uvedeno na obr. 

Třiděnl tepelně zpracovaných výlisků je možné struktumo-
skopem MELVIS spolehlivě zabezpefiit. Přednosti použitého způsobu 
vyhodnoceni regresní analýzou je možnost zvolit libovolné hraniče-
ni hodnoty pro nastavení požadovaných třídicích skupin. 

Závěr 

Výsledky uvedených příkladů zkuSebních úloh potvrzuji 
možnosti průmyslového využiti elektromagnetického str;ikturoskos»u 
MELVIS pro řeSenl různých problémů nedestruktivního zkouženi. 
Zkušenosti s použitím přístroje ukazují. že pro dosaženi úspěšné 
optimalizace zkuSebních podmínek je nutno věnovat velkou pozor-
nost výběru a přípravě referenčních vzorků při vyhodnocováni 
zkušebních úloh jak metodou regresní, tak shlukové analýzy. 

Využití prostředků nedestruktivní kontroly materiálu umožni 
zajistit, aby byl zpracováván pouze materiál požadované kvality- л 
aby byly vfias zjištěny a vyřazeny nekvalitní polotovary. Nede-
struktivní kontrola materiálu umožní získat informace pro efek-
tivní zpracování materiálu a přispívá významně к celkovému 
zv/Sování kvality výroby. 

Literatura 
[1J KELLER. L.: Elektromagnetický strukturoskop MELVIS. Sborník 

Defektoskopie 88. Č. Budějovice. DT ČSVTS 1988. s. 32 - 38. 
(2] UHER, A.: Kontrola totožnosti trubkových ocelí třídy 15 

strukturometry s mikroprocesorem. Sborník Defektoskopie 88. 
Č. Budějovice. DT ČSVTS 1988. s. 2 3 - 3 1 . 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВИДЕОЭНДОСКОПА. ! 

VIDEOPROBE 2000 

CSILLAGKY Zoltán - SZÖCS Pál 

Лаборатория испытания материалов Предприятия ло ремонту 
оборудования электростанций "ЕВбКАВ" применяет с 1976 г. че-
тырехходовой фнберскол (гибкий волоконно-оптический эндоскоп) 
длиной 2700 хм, диакетрок 11,3 ш типа lP-lliw~30, выпускае-
мый фиркой OLYHPDS и источник света мощностью 400 Вт типа 
ILK-4. Отдел исследования металлов и диагностики оборудова-
ния (AÁEFO) начал исследовать внутренние полости с помощью 
этого прибора и накопленный опыт использовал для разработки 
своего диагностического метода. Обнаруженные дефекты в изме-
нения были святы на черно-белую и цветную кинопленку с по-
мощью камеры типа QLYUFÜS OY-25• Опыт, накопленный в течение 
истекшего почти полторы десятилетия, дает возможность сопо-
ставить возможности применения видеоэндоскопа и обычной во-
локонной оптики. 

Отдел ÁÁEFO предприятия EBÖKAB в 1989 году приобретал 
видеоэндоскоп типа VIDEOPEOBE 2000, выпускаемый фирмой WELCH 
XLLYN, в состав которого входят: 

- видеопроцессорное устройство VIDEOPBOCESSOH 11. Deluxe 
(рис. I), 

- четырехходовой гибкий эндоскоп длиной 3000 т , диакет-
рок 32,7 юс с рабочий каналом 0 3 км, с 90°-нвд угловым зер-
кало»:, пригодный для передачи цветного изображения (рис. I), 

- гибкий эндоскоп длиной 15300 од, диаметров 32,7 им о 
90°-нш угловым зеркалом, пригодный для передачи черно-белого 
изображения, (рис. 2) 

- адаптер дойной К х, позволялций применять эндоскопы 
в малых нормальных ликах (рис. 3). Используется для передачи 
черно-белого изображения, 

- эндоскопный адаптер для обеспечения подсоединения жест-
ких эндоскопов х системе VIDEQPROBE 2000. Предприятие Евбклв 
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икеет жесткие эндоскопы диаметром 10 им, дойной 490 км и 
1290 мм, являадиеся изделиями фирмы Wolf, к которым монно 
прикрепить 90°-ные угловые зеркала, поворат1ваемые на 360°. 
Эндоскопный адаптер пригодный для передачи черно-белого 
изображения (рис. 4>, 

- система обработки изображения типа iss I850. Она 
представляет собой персональный компьютер типа IBM PC/AT, 
расширенный четырьмя специальными платами. Система пригод-
на дня цифрового преобразования и обратного кодирования ви-
деосигнала. Система обеспечивает хранение цифрового сигнала 
и выполнение различных 'операций с сигналом в целом или с 
его отдельными частями, а также документирование обнаружен-
ных изменений и сопоставление результатов наблюдений, выпол-
ненных в разное время, 

- полупрофессиональный видеомагнитофон формата VHS типа 
PANASONIC AG-6200. 

» 

ОКПАР.ТИ ПИМТСТАТИИ? 

Гибкий эндоскоп меньшей длиной с рабочим каналом приго-
ден для сбора (взятия пробы) отложений или продуктов коррозии 
с помощью соответствущего инструмента (электромагнита, ло-
патки, пружинного зажима и т.д.). 

В случае применения петли или четырехконечного пинцета 
этот эндоскоп позволяет обнаруживать и удалить с/ломанные, 
отсоединенные части или лопавшие в систему посторонние пред-
меты. 

Для контроля набора лопаток ротора турбины могут приме-
няться жесткие эндоскопы, но, при условии, что турбины имеют 
отверстия для ввода эндоскопа. С помощью этого прибора был 
проверен осевой канал ротора турбины, причем он пригоден не 
только для осмотра канала, но и для проведения его пенетра-
ционного исследования. V 
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Были проверены места отбора пара корпуса турбины, расши-
рение впускных и выпускных каналов. Удобно можно контролиро-
вать ш и внутренние поверхности быстродействующего запорно-
го и регулирующего клапанов, а такке предохранительных стол-
бов. 

&шо проведено нами эндоскопическое исследование трещин, 
возникших в результате деформации усталости и ползучести на 
внутренних поверхностях паровых коллекторов, работающих при 
высоких температурах. 

Были контролированы дефекты внутренних труб коллекторов 
вторичного охлаждения пара. 

С помощью видеоэндоскопа, пропущенного через внутреннюю 
полость барабана котла, где уж необходимо применять и адаптер, 
так как невозможно вводить туда через небольшой люк ни ког/лью-
тер, ни видеопроцессор, контролировались корни сварных швов 
опускных труб, а такне внутренние поверхности верхних дуг. 

Контролировались стенки новых кипятильных труб после об-
работки кислотой, а такне наличие коррозии и отложений на . 
внутренних поверхностях кипятильных труб, бывших в эксплуата-
ции. Длинные видеозонды используются для выполнения этих ра-
бот. 

Отмечаем, что возможность ввода, доведения до места конт-
роля и вывода эндоскопа должна заранее обеспечиваться. Поэто-
му принятию поручения контроля всегда должен предшествовать 
тщательный осмотр места проведения контроля. Вообще можно 
констатировать следующее: 

- в трубах диаметром 20-150 ш эндоскоп легко переме-
щается, 

- его можно без повреждения вывести из трубы, имеющей 
не более двух колен под углом 90°, 
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- в больших полостях эндоскоп, как правило, кокет быть 
перемещен только свешенным сверху вниз. Из-за большой гибко-
сти длина его" несгибающегося конца, стоящего вертикально, не 
превышает 40 см, 

-- в коллектора его можно вводить, как правило, через от-
резанный средний патрубок или донное отверстие для очистки, 

- в оборудование, совершающее поступательное или враща-
тельное движение, эндоскоп следует вводить особо тщательно, 
осторогно. 

НАКОПЛЕННЫЙ ОПЫТ: 

Соответственно с профилем нашей лаборатории перечислен-
ные примеры взяты из области энергетической промышленности. 
Но, и даже в Венгрии, известны случаи применения эндоскопи-
ческого исследования в области химической и фармацевтической 
промышленности, безопасности полетов гражданских и военных 
самолетов, а также атомных электростанций. 

Несмотря на свои размеры, прибор может быть легко пере-
мещен. Предприятие ERÖKAR применяет эндоскопическое исследо-
вание типично на различных электростанциях в самых различных 
местах их котельных и турбинных цехов. Дня транспортировки 
аппаратуры применяем небольшие фургоны (рис. 5). Согласно 
накопленному до сих лор опыту узлы прибора довольно стойки 
против воздействия сильной запыленности, их очистку и уход 
можно осуществить просто и легко. 

Единственным обнаруженным недостатком прибора является 
то, что мешающее влияние летучего пара и пыли в свете, раз-
ложенном на составляющие спектра, оказывается более значи-
тельным. Это явление можно устранить прекращением "тягового 
эффекта" в трубах. Обращение как с жесткими, так и о упругими 
эндоскопами удобно. Разрешение переданного изображения и при-
способленность к отражательной способности исследуемой по-
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верхноств превышают на порядок аналогичные параметры обычной 
волоконной оптики. Особенно четкое изображение получается с 
помощью жесткого эндоскопа. 

Следует, указать на возможность документирования резуль-
татов контроля. 

Весь процесс эндоскопического контроля можно записать на 
магнитной ленте в имеется возможность останавливать как пер-
вичное ("живое"), так и записанное на магаитвой ленте изобра-
жение эндоскопа для изучения его важных деталей. Неподвиж-
ное изображение можно улучшить по- качеству, частично или пол-
ностью увеличить и записать в память. Запись различных изобра-
жений рядом облегчает их анализ и сопоставление. 

На телевиз.экране можно производить относительные изме-
рения. Возможны и абсолютные измерения, но для них необходи-
мо иметь вспомогательные средства и б&лыпей операторский на-
вык. В процессе эндоскопического исследования на экран теле-
визора можно выводить надписи, причем для составления акта 
имеются два дальнейших телевизионных экрана. Из сказанных 
видно, что прибор типаЧюЕарйОББ 2000 является полезным и 
многосторонним средством контроля качества материала и тех-
нической диагностики. 

Лаборатория испытания материалов предприятия EHÖKAB го-
това продемонстрировать свой прибор на выставках и конферен-
циях, проводимых в области машиностроения, энергетики и испы-
тания материалов. Кроме демонстрации ваши специалисты дают 
и технические советы по возможным применениям этих приборов. 

На основе двустороннего контракта наше предприятие го-
тово производить работы у заказчика. Транспортировку прибо-
ров х месту применения осуществляем своими транспортными 
средствами в высылаем вместе с дичи квалифицированного опе-
ратора. 





1 
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ZJIŽÍOVÍNÍ POVRCHOVÝCH TRHLIN V KLIKOVÝCH HŘÍDELÍCH 
mmiESORe HNACÍCH VOZIDEL 

Ing. Jaroslav Čurda, ŽOS české Velenlee 
Ing. Vera. Goerojová, tfVAR ŽO Nymburk 

Kompresory hnaoxch vozidel ÖSD dodávají stlačený vz-
duch zejména pro brzdový systém lokomotivy a celého vlaku* 
Jsou různého provedení a uspořádání podle řady vozidla* 

Jeden z používaných typů kompresorů motorových a elekt-
rických lokomotiv je označen jako K2 Lok* Jedná se o stoja-
tý, pístový, dvoustupňový tříválec s válci, uspořádanými 
do V. Klikový hřídel tohoto kompresoru je výkovek s materiá-
lu 11 600, normalizačně žíhaný - obr* č. 1* Je uložen v kli-
kové skříni ve dvouřadých válečkových ložiskách, na kuželo-
vém konci má ozubené kolo pro náhon kompresoru* Na ojničním 
čepu jaou vedle sebe umístěny tři ojnice, jejichž hlavy jsou 
dělené, opatřené dělenými ojničními pousdxy* 

Obr. 5* 1 

- - oblasti 
vzniku 
trhlin 

Vady, které van-tVaji od втдуп«п<Но namáhán^ 

Ba klikovém hřídeli jsou dvě oblasti, kde sa provozu 
vznikají necelietToetl charakteru-trhlin « 
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_ ojniční čep » - podélné trhliny Jako důsledek při dření 
ojničních hlav, ke kterému během provozu 
občas dochází 

— příčné trhliny výkruřcích čepů do ra-
men 

- kuželový konce hřídele » - trhliny • oblasti drážky pro 
pero. 

Z uvedeného vyplýváf že defektoskopická zkouška musí 
umožnit z ji ěí ování vlasových trhlin podélné i příSnž orien-
tovaných a jako vhodná metoda pro ČSD organizace železnič-
ního opravárenství byla navrhnuta metoda magnetická práško-
vá polévací - magnetizace cirkulární i pólová* 

Magnetizace cirkulámí 

Umožňuje zjišťovat podélné trhliny předpvším na ojnlč-
ním čepu« К dosažení oprimální citlivosti zkoušky je zapot-
řebí stanorlt intenzitu magnetizačního proudu tak* aby in-
tenzita magnetického pole odpovídali' Мд^« Protože jsme pro 
materiál klikového hřídele neměli к dispozici údaje o jeho 
magnetických vlastnostech, použili jsme pro přibližné sta-
novení empirických vzorců /1/ i 

Hyumax • г H л max /JL • I /А/ 
16 с 10"2 г /п/ 

Vztah platí pro přímý homogenní vodič, pro získání předsta-
vy jsme však z něho vycházeli. 

H j* maz * k ' Hc К - 1,2 až 1 ,4 
Pro konstrukční oceli pro obor tvrdosti HRC 15 až 50 platí i 
Hc »30 + 4 . 10+2 /X . m*1/ 
Ka ojnlčním čepu jsme naměřili tvrdost HRC 25, Výpočtem pod-
le shora uvedených empirických vzorců jsme zjistili potřeb-
nou Intenzitu magnetizačního proudu I . 350 A* 
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Defektoskopickó zkouška na stabilním magnetickém 
defektoskopu HP 1500 

Empirické vzorce /1/ se к určení intenzity mag« prou-
du pro klikový hřídel г materiálu 11 600 nedají použít ani 
jako orientační, velikost intenzity magnetického pole na 
povrchu hřídele je velmi nízká* Při intenzitě proudu 700 A 
jsme proměřovali složku vektoru Intenzity magnetického pa~ 
le, kolmou na podélnou osu hřídele, jejíž velikost je roz-
hodující pro zjišťování podélných trhlin. Měření jsme pro-
váděli přístrojem firmy Dr. Forster, typ llagnetoscop H 1*580 
a sondou tangenciálního pole vždy ve dvou místech obvodu -
А, В - viz obr« 6* 2« 
Na obr, 5. 2 jsou vyznačena měřící místa a průběh velikos-
ti intenzity H AA. . m""V t 

Při průchodu klikovým hřídelem jde proud nejkratší cestou, 
nastává místní zhušf ování proudových vláken a i Jrastotai 
magnetickýoh silokřivek se po délce a obvodu čepft mění. 
Minimální naměřená hodnota intensit; je 2,5 kl • и**1, s 
hlediska citlivosti zkoušky dostatečně velká hodnoto. 
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Pokud se týká zbytkového magnetizmu po defektoskopické 
zkoušce, prováděli jsme měření před zkouškou, tj. hřídel 
Ještě nebyl magnetován, po zkoušce a po demagnetized stří-
davým proudem* Яaměřené hodnoty ! 
- hřídel po demontáži z klikové skříně kompresoru 
H„ - 0,« až 0,22 kA . m""1 

- hřídel po defektoskopické zkoušce 
H. « 0,13 až 0,23 kA . m~ s 

- hřídel po с demagnetized střídavým proudem 
H «= 0,t až 0,21 kA . nf1 s 

Závěr z provedených zkoušek t 
- pro cirkulární magnetizaci hřídele je vhodný defektoskop 
HD 1500 

- intenzita magnetizačního proudu cca. 700 A 
- není nutné odmagnetovávat. 

Mametlzace pólová 

Umožňuje zjišťovat příčné trhliny zejména ve výkruž-
cích ojničního čepu do ramen* Při magnetováni ve stabilním 
mag. defektoskopu HD 1500 prochází hřídelem ve směru jeho. . 
podélné osy magnetický tok. Magnetické siločáry sledují nej-
kratší cestu podobně jako elektrický proud, nastává jejich 
místní zhuštování. Kromě toho, vzhledem ke geometrii hříde-
le, vznikají volné magnetické póly s více či méně výrazným 
demagnetizečním účinkem na původní magnetické pole* Proto 
u tohoto způsobu magnetování je hutné měřit podélnou slož-
ku intenzity magnetického pole na povrchu hřídele, která 
je rozhodující pro citlivost metedy na příčné trhliny. 

Ha obr. č. 2 jsou uvedeny hodnoty podélné složky Inten-
sity mag. pole na povrchu klikového hřídele při maz. pólové 
magnetizaci defektoskopu HD 1500. 

Jak 
je z výsledků na obr. S* 2 zřejmé, jsou po délce 1 obvodu čepů značné rozdíly ve velikosti intenzity nag. 
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pole. Pokud se zamořím© jenom na výkružky ojničního čepu, 
je citlivost zkoušky vyhovující, problematická je již ob-
last drážky pro pero. 

Zbytkový magnetizmus - prováděli jsme stejná měření 
jako při clrkulárnl magnetized i 
- hřídel po demontáži z kliková skříně kompresoru 
H »0,15 až 0,35 kA . m~1 

- hřídel po defektoskopické zkoušce 
H a 0,? až 0,84 kA • m~1 z 

- hřídel po demagnetized stejnosměrným proudem 
Hz я 0,1 až 0,26 kA . m"' 

Závěr z provedených zkoušek t 
- rozloženi intenzity mag. pole při tomto způsobu a prove-
dení magnetování je nerovnoměrné, některá oblasti, pokud 
by byla potřeba je zkouSet, vykazuji malou citlivost na 
zjišťováni příčných trhlin 

- nutné odmagnetovávat stejnosměrným proudem 
- vhodnější by byl způsob magnetováni magnetlzačnl cívkou, 

větší pracnost* 

Literatura 
/1/ Prof. Ing. M» Samotný, CSc. i Magnetická prášková defek-

toskopie (uSebnx texty postgraduálního studia, Brno-
1984) 

/2/ U. Yěcht a kol. t Sešení problematiky zkoušení kliko-
vých hřídelů (SVÚM Praha, 1978) 
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PRAKTICKÉ VYUŽITÍ MOBILNÍHO SPBKTROMBTRU 
PRO KONTROLO ZĎSSB MATBRIXL8 

Ing. Jiří Ullmann, Bořivoj Kubala* Nová huí Oetrava 

V současné průmyslové praxi se pro zjišťování záměn 
materiálů stále více používají mobilní optické spektromet-
ry. Proti jiným defektoakopickýra metodám má tento způsob 
zkoušení velkou výhodu v tom, že se přímo kontroluje che-
mické složení bez dalších vazeb na změny fyzikálních vlast-
ností. 

Mobilní spektrometry vycházejí ze stejných principů 
jako běžné přístroje laboratorní. Jejich úpravy jsou zamě-
řeny na to, aby byly použitelné v dílenských podmínkách a 
nevyžadovaly odběr vzorku a jeho speciální úpravu, V prvé 
řadě nemívají tyto přístroje vakuový systém, takže není mož-
no analyzovat lehké prvky, jejichž spektrum leží v ultrafia-
lové oblasti. Ü nejnovějších přístrojů je výjimkou uhlík, 
který se však určuje nepřímo, na základě radikálu CN. To 
ovšem má za následek nižší přesnost měření. U mobilních 
přístrojů se spektrum budí zpravidla elektrickým obloukem. 
Proti obvyklému buzení jiskrou klade tento způsob menší ná-
roky na úpravu povrchu vzorku, ovšem za cenu větší chyby mě-
ření. Důležitá je rovněž skutečnost, že z provozních důvo-
dů nelze zpravidla použít ochrannou argonovou atmosféru. 
Při buzení oblouku na vzduchu pak dochází к oxidaci prvků 
a vzniku oxidických zplodin, což opět snižuje přesnost mě-
ření. 

Je možno říci, že mobilní spektrometry na rozdíl od la-
boratorních, umožňují práci v dílenských podmínkách bez od-
běru vzorků, přesnost měření je však nižší. Analýza je spíš 
polokv&ntitativní . 
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Popis přístroje 

Pro kontrolu záměn materiálů u trubek se у našem pod-
niku používají přístroje Spectrotest Junior, výrobek firmy 
Spectro, Kleve, SRN* Na povrch zkoušeného materiálu se při-
kládá ojiskřovací pistole s budící elektrodou na čelní plo-
še. Mezi ní a materiálem se budí elektrický oblouk, zapalo-
vaný vn jiskrou. Záření oblouku se převádí optóvodičem na 
optický systém vlastního přístroje. Zde se záření rozkládá 
pomocí difrakční mřížky a po průchodu výstupními štěrbinami 
se intenzita jednotlivýchspektrálních linií registruje pomo-
cí fotonásoblčů* Počet kanálů a- jejich nastavení se upravu-
je podle požadavku zákazníka* 

Ve vyhodnocovací části je signál digitalizován a zpra-
cován počítačem, který zároveň řídí funkci celého přístro-
je* Přístroj může pracovat ve dvou základních režimech* 

V režimu analytickém je výstupním údajem přímo procen-
tický obsah zvolených prvků. Tvorba analytického programu 
pro určitý typ materiálu je poměrně náročná, poněvadž je nut-
no stanovit a vložit kalibrační křivky a koeficienty mezi-
prvkových korekcí pro všechny sledované prvky» Proto lze dopo-
ručit používat firemní analytické programy. Analytický re-
žim může obsahovat 1 tzv. program kvalit* Při jeho použití 
se na obrazovce zobrazí i označení analyzovaného materiálu, 
jaou-li do programu vloženy tolerance obsahu příslušných 
prvků* 

Pro běžnou práci, kdy se zkouší větší skupiny stejných 
výrobků, je к dispozici tzv. režim záměn, který je jednoduS— 
Sí a rychlejSí. V tomto případě se přístroj kalibruje pomo-
cí vzorku o stejném (a. známém) složení jako zkoušený mate-
riál а s jeho spektrem jako referenčním ее porovnává spek-
trum zkoušených kusů* Zkušební program obsahuje pouze tole-
rance Intenzity, jednotlivých spektrálních čar a odpadá nut-
nost používat kalibrační křivky a meziprvkové korekce, Výa»~ 
tupnía údajem je pouze informace, 'záa materiál vyhovuje 
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předpisu nebo ne. Je samozřejmé, že pro každý analyzovaný 
materiál musí být к dispozici kalibrační vzorek a samostat-
ný program, 

V režimu záměra je možno volit použití tzv, kontroly 
operátora a korekce driftu. Při použití kontroly operátora 
počítač dává přímé pokyny (opakovat měření, kallbrovat atd.). 
Při použití korekce driftu ae kalibrační hodnoty průběžně 
opravují podle skutečných analýz vyhovujících kusů, což umož-
ní kompenzovat menší odchylky složení jednotlivých skupin 
výrobků (např. Jednotlivých taveb). 

Praktické zkušenosti s přístrojem Snectrotest Jr 
Vll.v_Ú£rav2 jsovrehu materiál^ 

Cílem ověřovacích zkoušek bylo zjistit, zda je možno 
zkoušet trubky se surovým, zokujeným povrchem. Na skupině 
20 trubek byla souběžně provedena analýza, na zokujenem po-
vrchu, na povrchu čerstvě obroušeném a na povrchu dříve 
opracovaném a odmaštěném. 

Bylo zjištěno, že velký vliv na výsledek analýzy maji 
nečistoty na povrchu materiálu, Mastnota a jiné organioká 
látky silně ovlivňují obsah uhlíku, běžné odmaštěni ředid-
lem nestačí. Zbytky barev mohou silně ovlivnit obsah li i 
jiných prvků. Nejzávažnější bylo zjištění, že u některých 
prvků dochází к jejich nahromadění v přechodové vrstvě me-
zi. okujeni a povrchem materiálu (obr, 1). Nejvíce se to 
projevilo u Ni. 

Pokud je nutno zkoušet na zokujeném povrchu, je zapot-
řebí použít stejně zokujený kalibrační vzorek, případně 
pracovat s korekcí driftu (nevyhoví ve všech případech). 
Hejspolehlivější výsledky lze dosáhnout na obroušeném povr-
chu, Tento povrch je bezpodmínečně nutný v analytickém re-
žimu a.• programech, kdy se stanovuje uhlík. 
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.Stanovení obf^u_uhlíku 

Stanovení obsahu uhlíku je zatíženo poměrně velkou chy-
bou. Kromě nečistot na povrchu materiálu je zdrojem chyb i 
vlastní metoda měření. Kalibrační křivka má na svém počátku 
velmi plochý-průběh, velký rozptyl a vysoké spektrální poza-
dí. Z praktických měření vyplynulo, Se chyba měřeni může 
být £ 0,1 někdy i více. Stanovení obsahu uhlíku u ocelí 
s obsahem pod 0,2 % je prakticky nemožné. I u vyšších obsa-
hů je údaj o koncentraci uhlíku pouze informativní. 

Režim .záměn 

Režim záměn je vhodný pro sériovou kontrolu většího 
počtu kusů se stejným předepsaným složením. Práce je dale-
ko rychlejší než v režimu analytickém. Při výběru kalibrač-
ních vzorků je nutno dbát na to, aby jejich složení bylo 
přibližně uprostřed tolerančního pole, poněvadž nastavení 
tolerance, menší než 15 relativních procent, může působit 
potíže při kalibraci přístroje. Pokud se tolerance složení 
nevolí podle norem, kde jsou údaje o chemickém složení mnoh-
dy neúplné, ale podle interního předpisu, je nutno hrát oh-
led na to, že tolerance pro analýzu jednotlivých kusů, mu-
sí být širší, než tolerance pro tavební analýzu. 

Příliš se neosvědčil způsob práce s kontrolou operáto-
ra, je příliš zdlouhavý. Při zkoušení kusů se zokujeným po-
vrchem lze doporučit používat delší dobu tzv. předjiskření, 
nejméně 2 sekundy. Při zkoušení v režimu záměn je účelné 
kontrolovat nejen obsah prvků, předepsaných normou nebo vý-
robním předpisem, ale i prvky další. I přítomnost prvků, 
které v materiálu být nemají, je nutno chápat jako záměnu. 

Režim anal^tic^ý 

Práce v analytickém režimu je náročnější jak z hledis-
ka přípravy zkušebního programu, tak i při vlastním zkouše-
ní. Pokud chceme pro konkrétní typ materiálu vytvořit vlast-
ni analytický program, je nutno mít к dispozici sadu pří»-
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luSných analytických normálůt kterou je žádoucí doplnit ně-
kolika, vzorky ze zkoušeného materiálu* Je nutno provést 
značný počet měření, která je nutno alespoň 3x opakovat* 
Pro zpracování výsledků je vhodné použít počítač* Obtížná 
a. pracné je zejména určení koeficientů nezlprvkových korek-
cí aditivních a multiplikativních* Pokud to není nezbytni 
nutné, lze doporučit aditivní korekce vynechat, mohou 1 
zhoršit výsledky měření* Tvorba analytického programu vyža-
duje kvalifikovaného pracovníka, a dostatek času* Pokud ne-
ní možno tyto požadavky splnit, je lepší užívat programy 
firemní* Je účelné archivovat výpis vložených programů« 
Může dojít к jejich ztrátě při některých opravách přístro-
je. 

Při praktickém použití analytických programů je nut-
no věnovat velkou pozornost tzv* rekalibraci přístroje na. 
začátku měření. Provádí se nejméně na 3 vzorcích, jejichž 
složení je voleno tak, aby obsahovaly minimální a mafii mál -
ní koncentrace sledovaných prvků* Při rekalibraci je nutno 
povrch těchto vzorků pečlivě očistit, nejlépe obroušením* 
Je nutno upozornit na možnou chybu při stanovení AI při 
použití nevhodného brusiva* Stopy AJ^O^ mohou značně ovliv-
nit zejména malá obsahy- AI* Pečlivě je nutno taká čistit 
elektrodu při přechodu z jednoho materiálu na druhý. Při 
tomto přechodu se doporučuje první měření anulovat* I při 
běžném zkoušení v analytickém režimu je nutno každá měření 
alespoň Зэс opakovat a výsledky průměrovat. 

Závěr 

Přenosné emisní spektrometyrjsou velmi účinným prost-
ředkem pro kontrolu záměn materiálů* U ocelí ae uplatní 
zejména v případech, kdy je rozlišovacím znakem obsah le-
gujících prvků a ne obsah uhlíku. Proti dosud užívaným me-
todám je hlavní výhodou současná kontrola obsahu více prv-
ků» Je žádoucí kontrolovat 1 přítomnost prvků, která • mas-
teři álu nemají být* Značnou pozornost je nutno věaovat pří— 



- 234 - ) 

pravě zkušebních programů, což musí provádět kvalifikovaný 
technik* Uši by trvale dohlížet 1 na běžný provoz těchto 
přístrojů. Výsledky analýz jsou polokvantitatlvní, nemo-
hou nahradit laboratorní rozbor. 
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KOSTROLA SVAROVÝCH SPOJÜ VAŠÍKU SAHIR 

Jindřich Baroch, Severočeské papírny, 5tětí 

Základním komponentem při výrobě" papíru a. lepenek je 
buni&im (celuloza) v různém provedení* Celuloza vzniká 
chemickým pochodem, na jehož konci je vaření ve specielních, 
nádobách, nazývaných vařáky. Tato poměrně složitá výrobní 
zařízení jsou rozhodujícím zařízením všech celulozo-papírens-
kých závodů. Jsou různého provedení 1 typů, společná jsou 
však agresivní média, potřebná к výrobě buničlny a provozní 
podmínky, za kterých к tomuto procesu docház£* 

V Severočeských papírnách, s.p., Stětí, byl v rámci 
výstavby kombinátu Stětí II., budovaného v látech 1972 až 
1976 postaven také komplex výroby celulozy, jehož dominant-
ním zařízením je vařák celulozy s kontlnuelním procesem vý-
roby KAIIYR, vyrobený a montovaný Švédskou firmou K W * Toto 
zařízení o tvaru dutého válce o max. průměru 5 540 mm, výSce 
71 m vyrobí! za 24 hod* celkem 650 t buničiny. 

Vařák bjL na místě montován z ocelových segmentů svařo-
váním na. 2 200 mm. vysoké prstence příslušných průměrů, kte-
ré byly postupně na sebe nasazovány a svařovány. Tyto prsten-
ce byly vyrobeny z materiálu Švédského označení Eli, který 
přibližná odpovídá označení dle ÖSH 17 102, což značí, že 
jde o feritickou chromovou ocel* Po dokončení montáže vlast-
ního vařáku, včetně dalSích nezbytných periferních zařízení 
a agregátů, byl v závěru roku 1976 zahájen zkušební provoz 
a. vzhledem к odpovídajícím výsledkům došlo ve velmi krátké * 
době к předání provozovateli do trvalého pro vozíc. Vařák ty-
pu KAMYR byl ve smyslu platných ČSN a vzhledem к charakteru 
výroby, použití nutných médií a provozních podmínek, zařazen 
do kategorie tlakových nádob. Tím toto zařízení podléhá i 
platným revizím a. tlakovým zkouškám, případně яЛЬкиЛя-Гм re-
vizním a. zkušebním postupům* ďasové využití tohoto zařízení 
v průběhu roku se pohybuje mezi 8 200 - 8 400 provozními ho-
dinami. 
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Problém, Jehož řešení je tématem příspěvku, vznikl v 
září roku 1960, kdy došlo zcela nečekaná к provozní havárii 
vařáku tohoto typu v celulózce HcMillan-Bloedel v Pine Hill, 
etát Alabama ve Spojených státech. Příčinou havárie bylat 
destrukce svarového spoje v horní přechodové části vařáku, 
která způsobila odtržení této části v délce asi 8 m, čímž 
došlo к vystříkání obsahu vařáku do jeho okolí* Nehoda se 
obešla bez zranění. Přes intenzivní práce na odstranění škod 
a. rychlý postup oprav byl závod mimo provoz více než čtyři 
měsíce. Skupinou specialistů byla jako příčina havárie sta-
noveno prasknutí svaru vlivem koroze. Při podrobné viiiuelní 
prohlídce byly vady typu trhlin zjištěny i na dalších sva-
rech. To byl důvod к tomu, aby všichni další uživatelé zaří-
zení tohoto typu byli o situaci informováni s doporučením, 
urychleně provést vizuelní kontrolu stavu svarových spojů* 
Mezitím došlo к další, zcela stejné provozní havárii vařáku 
v jedné z kanadských celulózek* Výsledek prohlídky prokázal," 
že její příčina je naprosto stejná, jako u první zaznamenané 
havárie. 

Proto byla ústavem pracovní skupina specialistů ame-
rického komitétu TAPPI, jejímž úkolem bylo zjistit a určit 
přesné příčiny těchto havárií, vypracovat metodiku zjišťo-
vání vad svarových spojů u vařáků KAMYR a- způsob oprav pře-
važujících tapú vad, tj. trhlin. Ke spolupráci byli vyzváni 
rovněž i všichni provozovatelé tohoto zařízení. Prvním kon-
krétním výsledkem činnosti této skupiny byla zpráva, Jíterá 
uváděla, že trhliny se nacházejí v tlakových nádobách, pro-
vozujících varný louh s.koncentrací vyšší, než je průměrná 
koncentrace alkálií. Nesprávně prováděné kyselé čištění má 
pak za následek silné korozní napadení pláště vařáku, včet-
ně evarových spojů. Bezprostřední příčinou může být plynný 
sirovodík, který se během čistícího procesu uvolňuje a na-
absorbuje se na vlhkých stěnách horní části vařáku s vyso-
kou koncentrací* Tento jev s velkou pravděpodobností může 
podporovat vznik trhlin a jejich růet* 

Doporučení této skupiny směřovalo především к tomu, 
aby se vařák při čisticí operaci zcela naplnil vodou a aby 
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se v průběhu čisticího procesu netlakoval. Rovněž při použi-
tí dřeva: s vysokým obsahem sušiny by měla být zaručena recir-
kulace výi Au. 

Dalším zjištěním odborné skupiny byla i zpráva o prove-
dené inspekci vařáků KAMYR a v ní obsažené zjištění, že u-
více-než 60 % vařáků byly zjištěny trhliny různých hloubek 
a.délek, včetně jedné trhliny, prostupující celou stěnou 
pláště vařáku. 

V Severočeských papírnách, s.p., se za tím účelem vyt-
vořila skupina pracovníků, která ve spolupráci a odborníky 
ze Státního výzkumného ústavu materiálu v Praze provedla 
kontrolu stavu svarových spojů vařáků v době jejich odsta-
vení na jaře roku 1981. Kontrola potvrdila existenci vad i na 
vařáku ve Štětí. Specialisté ze SVÚM Praha provedli na nej-
více ohroženém svaru v horní přechodové části vařáku neta»-
lografický rozbor základního a svarového kovu tvz. repliko— 
vou metodou (bez odběru vzorků vlaatního materiálu), dále 
rozbor původního použitého atestovaného materiálu ze Švéds-
ka a materiálu z dalších exponovaných míst vařáku. 

Provedená expertíza;, však prokázala, že struktura zá-
kladního materiálu, tvořená perlitem & feritem, přes ponS-
kud atypickou morfologii, vzniklou tepelným ovlivněním při 
výrobě vařáku, si zachovala původní vlastnosti. Stejná zá-
věry byly učiněny i v případě svarového kovu a; celkové hod-
nocení vyznělo tak, že metalografie neprokázala žádné ano-
málie materiálu, schopné ovlivnit v negativním smyslu pro- . 
vozuschopnost vařáku KA1ÍYR, 

Bylo rovněž nezbytné zabývat se způsobem, reap, meto-
dikou oprav vizuelnš a později defektoskopicky zjištěných 
vad. Za tím účelem byla ke spolupráci přizvána 1 firma BMW, 
která vyslala do Štětí svého specialistu. Ve vzájemné spo-
lupráci byl navržen a realizován postup, oprav, spočívající 
v odbroušení vady až do stavu, kdy není . identifikovatelná 
a. provést za. současně' probíhajícího předehřevu stěny vařáku 
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opravu zavaření*i specielními elektrodami* Oprav» se osvědči-
la a následnými defektoskopickými kontrolami nebyly zjištěny 
žádné další vady v místě opravy* 

Další činností bylo provádění zkoušek vhodnosti defek-
toskopických. metod к odhalení vad svarových spojů. Oďcorná 
skupina: TAPPI doporučila jako jednu z možných metod i mag-
netickou metodu práškovou, která byla opět ssa účinné pomo-
ci a spolupráce pracovníků. SVtJM Praha odszkoušena* Ukázalo 
se, že za daných podmínek je tato metoda značně citlivá a 
tudíž i průkazná a po překonání některých obtíží byla dopo-
ručena pro trvalé provádění defektoskopických kontrol. Výs-
ledek této činnosti byl sdělen firmě КЛ1ДО1, která po prově-
ření' všech skutečnosti doporučila tento postup i všem dalším, 
provozovatelům vařáku celulozy typu KAMYR. 

Kontrolně-defektoskopická činnost však byla a je velmi 
obtížná v tom, že kontinuelní vařák se z provozu odstavuje 
pouze v době půlročních odstávek. Ke svarům v horní části 
vařáku se lze dostat pouze zevnitř, přičemž vstup je v hor-
ní části průlezem o průměru 45 cm. Vařák je třeba naplnit 
do potřebné výšky vodou, dovnitř umístit a nafouknout gumo-
vé čluny a vytvořit tzv. plovoucí lešení, ze kterého se pak 
postaví klasické, pevné lešení, umožňující provádění kontrol 
všech potřebných svarových spojů v této horní, nejvíce namá-
hané části vařáku. 

Svarový spoj má v místě kontroly šířku 60 mm při síle 
stěny pláště vařáku 36 mm. Zmíněné svary v horní části vařá-
ku jsou po obvode rozděleny na úseky v délce 1 m, přičemž 
základním bodem jc osa vstupního průlezu. Povrch svaru a je-
ho okolí do vzdálenosti 120 mm na obě strany od osy svaru 
se mechanicky očistí. Tím vznikne čistý, kovově lesklý pás 
o šířce 250 - 300 onu Po provedení vizuelní prohlídky se 
přistoupí к vlastní dbfektoskopické kontrole. Jak bylo již 
uvedeno, jde o magnetickou metodu, práškovou polévací" a ruč-
ním elektromagnetem křížovým polováním,, se provede vlastní 
kontrola* Vzhledem к použití fluorescenčního prášku se cit-
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livoat metody zvyšuje a. vyhodnocení přítomnosti vad se pro-
vádí pod fluorescenční lampou. Tuto činnost po- jejím odzkou-
šení specxaliety ze SVÚM zajišťovalo pro Severočeská papír-
ny defektoskopické pracoviště k.p. Plynostavu Pardubice, 
které disponovalo jak zařízením, tak 1 vyškolenými odborní-
ky. V současné době je tato Činnost zajišťována vlastním 
defektoskopickým oddělením závodu ve 3tští. 

К vlastní defektoskopické kontrole se používá ruční 
elektromagnet typu Т Ш 220 firmy TXEDE а к detekci vodou 
ředitelná fluorescenční suspenze táže firmy značky 7LU0PLUI 
č. 633*10 nebo 617.10, které velikostí kovových částic zaru-
čují. potřebnou citlivost zkoušky. Pomoci UV lampy jsou vady 
zviditelněny a. bezpečně identifikovány* Znovu je však pot-
řebné zdůraznit. Se je bezpodmínečně třeba, dodržet všechny 
podmínky, za kterých je tuto metodu použít. Jde především 
o dokonalou přípravu zkoušeného povrchft. svarového spoje a 
jeho bezprostředního okolí— Pro správné vyhodnocení vad a 
jejich rozeznání od tzv. falešných indikací, je nezbytná i 
vysoká odbornost zkušebních pracovníků. 

Odborná skupina komitétu ZAPPI apolu s přizvanými spe-
cialisty, se zabývala i možnou protikorozní ochranou svarcw 
vých spojů tak, aby nadále nedocházelo к destrukci svatrft z 
příčin, uvedených v předchozím textu* Po řadě konzultací by-
lo navrženo několik způsobů * 
— překrytí svaru v kritická oblasti materiálem z vysoce le-

gované oceli 
— plazmový nástřik (povlak) svarového spoje 
— místní nebo celková tepelná úprava 
— uvolnění pnutí.v materiálu povrchovým rozklepáním 
— elektrochemickou prevencí vzniku trhlin (anodloká ochra-

na)* 

Kezávlsle na táto skupině se stejnou problematikou za-
bývali i českoslovenští specialisté, kteří dospěli v podsta-
ta ke stejným závěrům* 
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Protože však qM u jednoho ж uvedených způsobů: nebyla 
jednoznačně prokázána spolehlivá účinnost, nebylo i z důvo-
du vysokých nákladů к těmto činnostem, až na malé výjimky, 
přistoupeno. Prokazatelně byl několika provozovateli použit 
způsob tepelné ochrany svaru a jeho okolí, ale bez jakého-
koliv výraznějšího efektu. V jednom případě použil provozo-
vatel metodu uvolnění vnitřního- pnutí povrchovým rozklepá-
ním, sie ani zde nebyl dosažen potřebný & očekávaný efekt. 

Jaké vady tapu trhlin byly identifikovány na vařáku 
ХАЮТ v závodě Stětí? Vezmeme—li v úvahu, že jako nebezpeč-
né byly zmíněnou skupinou TAPPI označeny trhliny o hloubce 
větší než 3,5 mm a délce nad 300 mm, pak těchto vad bylo 
identifikováno v létech 1981 - 1985, tj. celkem při 7 pro-
vedených kontrolách, více než 30, přičemž délka vad mezi 
150 - 300 mm с hüoubce do 5 mm nebyla, výjimečná. Hejvštaí 
však byla vada., zachycená při kontrole na podzim roku 1981 - • 
o délce téměř 750 mm a hloubce 7,2 mm. Hloubka všech trhlin 
byla měřena, přístrojem BMG 4011 a po jejich vybroušení pak 
mechanicky posuvným měřítkem. Oprava této a. všech dalších 
podobných trhlin byla provedena podle výše uvedeného postu-
pu. Při defektoskopické kontrole stavu svarových spojů se 
rovněž provádí kontrola, resp. měření síly stěny v daném mís-
tě pomocí ultrazvukových tlouštkoměrů typu DM 2 a. DM 3. 

Od roku 1984 se počet, délka i hloubka identifikova-
ných vad typu trhlin podstatně snížil a v současné době jsou 
rozměry vad. maximálně v délce 25 mm. a hloubce áo 1 „5 mm. 
Všechny takové vady se ihned vybrousí & znovu provede kon-
trola. 

Přes značnou obtížnost jsou v Severočeských papírnách^ 
S.D., Stětí. prováděny i kontroly dalších obvodových svaro-
vých spojů po celé délce jeho výšky. Tato činnost je zcela 
pochopitelně závislá na možnosti přístupu к těmto svarům. 
Od roku 1984 byly pečlivě zkontrolovány čtyři svarové spo-
je v rozsahu 75 % jejich celkové délky a nebyla zde zazna-
menána žádná poddtatná vada. Potvrzuje to závěry odborníků 
o tom, že nejvíce napadené korozním vlivem jsou obvodové 
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svary v horní kuželové části -vařáku а г nich pak nejvíce 
svarový spoj v přechodové části z válcového na'= kuželový 
tvar. Proto kontroly stavu svarových spojů nedestruktivní-
mi metodami budou i nadále pokračovat. 

V srpnu 1969 došlo v celulózce LAJA v Chile к dalif 
provozní havárii na vařáku KA2EXR ve stejném místě a ze zce-
la stejných příčin, jako bylo uvedeno v úvodu tohoto přís-
pěvku. Proto je nezbytné nadále věnovat pozornost provádě-
ní kontrol defektoskapickými metodami, využívat všech tech-
nických poznatků a široké mezinárodní spolupráce a. informo-
vanosti výrobce a-uživatelů obdobných zařízení. Dokazuje to 
i opodstatněnost provádění nedestruktivní defektoskopie ve 
smyslu udržování provozuschopnosti a bezpečnosti výrobního 
zařízení. 
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VfZKGH CHARAKTERU NEIŽSííOSTÍ 

Ing. У. Ungr, k.p* Škoda Píseň - ZSS 

Při volbě metod zkoušeni těsnosti, která probíhá • 
období tvorby výrobních a montážních postupů, setkáváme 
se často 8 tím, že jsme jen částečně schopni předvfdat 
charakter netěsnosti', s nimiž ее později při zkoušení set-
káme. Konkrétně to znamená, že nám chybí informace, kolik 
netěenostía jakého složení (průměrný průměr a pravděpodob-
ná četnost kapilár, tvořících jednu nedělitelnou vad), lse 
očekávat na jednom běžném metru -sváru* U.-většiny výrobků 
vystačíme s pesimistickou rozvahou* Při ní předpokládáme, 
že po celé délce spojů jsou pravidelně rozloženy netSenos-
ti a my musíme najít a odstranit ty, jejichž veliko«t by 
překročila celkovou přípustnou netěsnoet* 

Zde je zapotřebí vysvětleni. Existuje dvojí možnost 
primární úvahy* Starší, enfLrlcká, říká t Pokud na součás-
ti nenajdeme vadu určitou metodou, je vyhovující* Tento 
přístup je příkladně znám u pneumatik vozidel* nahuštěná 
vzdušnice, ponořená do vody, pokud nebublá, tak vyhovuje. 
Z praxe ale víme, že těsnost jednotlivých kusů je různá a 
tedy i různé intervaly dohušfování. Vcelku je ale metoda 
dostačující* Hejvětší 

Novější úvaha vychází z pevně stanoveného maximální-
ho přípustného úniku určitá látky za čas* Toto přípustné 
maximum se musí rozdělit proporcionálně na jednotlivá mís-
ta možných úniků nebo dálkové podíiy svarů či těsnění a 
podle tohoto přípustného unikání volíme zkouSebnf metodu 
t*k, abychom měli jistotu, že dílčí úniky nalezneme* Ty-
pickým příkladem je třeba mraznička pro domácnost, kde pro 
dlouhodobý bezporuchový provoz je celková přípustná roční 
ztráta okruhového média (freonu) jen několik gramů* Jestli-
že tedy, na základě předchozího vysvětlení, máme zaručit 
limitní těenoeti výrobků určitá konstrukce, musíme в pat-
řičnou bezpečností rozdělit podíly úniků na určitá konat-
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rukční uzly a stanovit pochopitelně přiměřený podíl na sva-
rové spoje* lim se po vydělení dostaneme к hodnotě největ-
šího přípustného úniku na jeden b*žný metr svaru* Pokud ne-
máme jiné informace, volíme pesimistickou variantu* Součas-
ně předpokládáme, podle předběžně svolená metodiky, určitá 
záběrové pole při zkoušce* Toto pole při lokalizačních pos-
tupech bývá asi 1 cm2. Rozdělíme tedy dále podíl, připada-
jící aa běžný metr svaru, počtem záběrových políček* Potoa 
zvolená zkušební metoda musí být bezpečně schopna najít 
tento dílčí pod<l úniku* Pesimistická varianta je zárukou, 
že pokud neuděláme jiné chyby, celkový únik nepřekročí sta-
novenou mez* Jinak řečeno, může dílo teoreticky dosáhnout 
netěsnosti od hypotetická nuly do dovoleného maxima. Pokud 
se na díle vyskytují netěsnosti sporadicky, dosáhne se prav-
děpodobně celkově mnohem lepšího výsledku než je t^eba* 

U menšího díla nebo jednotlivých součástí je případná 
aplikace citlivější a tedy i dražší metody přijatelná* U 
většího díla to znamená značný nárůst nákladů a je opodstat-
něná jen u výrobků význačné důležitosti nebo při nebezpečí 
úniků nebezpečných látek a podobně* 

Je tedy logické, že hledáme Informace, které nám umož-
ní použít reálnější pohled na situaci a opustit ryze pesi-
mistickou variantu. Hěkdy se dospěje i к výsledku, který 
pesimistickou variantu potvrdí jako oprávněnou* Pro řešení 
potřebujeme dva druhy informací. Jeden druh. se týká beupeS-
ně použitelné citlivosti určité metody za konkrétních zku-
šebních podmínek a druhý se týká charakteru vad, které může-
me očekávat* Uezní citlivost metody lze ověřit na umělých 
štěrbinových netěsnostech. Tyto modely vytváříme například 
vtlačováním kuželového kolíku do kuželového otvoru* Takto 
lze získat vady 1.0B-9 Pa*m3,s"? a větší* Informace, které 
takto získáme, jsou sice cenné в hlediska posuzování metodi-
ky, ale o skutečných vadách na díle nemohou nic sdělit* 

Je tedy pochopitelné, že hledáme metodiku modelování, 
která by se dala levně realizovat, byla co možná objektiv-
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ní a dostatečně podobná podmínkám díla* Při řešení této 
otázky pro svařovaný plaší z 8 mm kotlového plechu jsme 
poetupovali následovně : 

Pro příznivou statistiku výzkumu musíme získat výs-
ledky zkoušek co možno velkého počtu vzorků, zhotovených 
za stanovených podmínek. Tyto vzorky musí být ze stejného 
materiálu, se stejnou svarovou mezerou, svařované stejnou 
metodou a totožným druhem elektrod« 25 dřívějška víme, že 
vzorky ve formě pásů jsou problematické (deformace a slo-
žité zkoušební pomůcky). 

Byl tedy jako výchozí prvek vzorku zvolen čtverec* 
Do tohoto čtverce je soustružňicky upravena potřebná а 
rozměrově správná svarová mezera. Průměr zspichu je 80 
mm, takže rozvinuté délka svaru je 0,24 m a tedy čtyři 
vzorky dají metr svaru. Pro zkoušky těsnosti je zapotře-
bí, aby se při svařování vzorek nedeformoval. Vzorek 
zobrazen дг obrázku č* 1« 

080 

ZKUŽEETFÍ VZOREK 

OBR. 1 



- 245 - ) 

Tento vzorek tedy musíme svařit • přípravku» Svařovací 
přípravek sestává ze dvou shodných čtvercových desek s 
kruhovým otvorem uprostřed, spojovaných čtveřicí společ-
ných šroubů v jejich rozích* Uspořádání je patrno na obr. 
2» 
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SVAŘOVACÍ PŘÍPRAVEK 

OBR. 2 

kde VZ je vzorek a. P1 jsou obS Části přípravku* Vzorek se 
do přípravku vkládá pootočen o 45°. Základní rozměry všech 
částí přípravků jsou shodné* Přípravek kromě toho, že zab-
raňuje deformaci vzorku při svařování, chrání i budoucí těs-
nicí plochy před znehodnocením* Přípravek umožňuje i kontro-
lu» zda je průvar dostatečný* Je pochopitelně možno imitovat 
svařování v libovolné poloze* Po dokončení svaru a vychlad-
nutí vzorku se přípravek rozebere a vloží další* Povrch i 
kořen svaru se upraví shodně s originálem kartáčováním, ev* 
broušením* Jsou možné i libovolné další defektoskopické 
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kontroly* 

Další postup vyplývá z informací, která potřebujeme 
získat. Kromě toho, zda je vzorek těsný Si netěsný, pot-
řebujeme podrobné informace o netěsnosti a možnostech, 
jakou metodou ji lze zkoušet. Proto se zkušební Sinnosti 
dělí do Se'sti skupin t 
1) Selekce vzorků na těsné a netěsné 
2) Měření netěsných vzorků pro zjištění velikosti netěs-

nosti, průměrného průměru kapilár a počtu kapilár v 
jednotlivý • nedělitelné netěsnosti 

3) Zkoušení netěsných vzorků aplikací zkušební metody 
bublinkové přetlakové při 0,1 MPa, 0,2 MPa, eventuel-
ně 0,5 MPa 

4 ) Měření netěsných vzorků aplikaci metody bublinkové va-
kuové 

5) Zkoušební netěsných vzorků aplikací průchozí metody 
penetrační a "Indikalem 1/ГГ" 

6) Doplňkové zkoušení vzorků podle operativního rozhod-
nutí aplikací dalších defektoskopických metod (RTG). 

Jak patrno ze skladby zkušebního programu, je tento 
účelově zaměřen na získání nebo upřesnění určitých infor-
mací* Kromě nich se při zkoušení vzorků získávají další, 
poznatky, které se předem těžko definují* Například, jsou-
li vady rozloženy pravidelně či ve shlucích* Základní žá-
dané informace jsou t 
A.) Průměrný počet vad na jeden běžný mstr svaru 
B) Statistický obraz velikosti nalezených netěsností a 

jejich četnosti 
C) Statistická kladba netěsností podle Četnosti kapilár a 

jejich průměrného průměru 
D) Meze a okolnosti aplikovatelnosti bublinkových metod 

zkoušení 
B) Meze a okolnosti aplikovatelnosti penetračních metod 
*) Souvislost polohy netěsností s polohou ostatních vad 

svarů, nalezených jinými defektoskopickými metodami. 
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Z těchto poznatků, vyhodnocených po »pracování dosta-
tečného počtu vzorků, je možno aestavit rámcový názor. Co 
se tím myslí, lze nejlépe ukázat na příkladu s 

Pro zvolený materiál, rozměry a svářečskou technolo-
gii, lse na jednom běžném metru svarových spojů očekávat 
0,13 netěsností větších než 1,0 B-4 Pa,m3,e" , 1,7 netěs-
ností v intervalu od 1,0 B-4 Pa.m^.a""1 do 5,2 E-6 Pa.m^.s""1 
a 12,8 vad menších než 5,0 B-6 Pa.a3»s~1. Pro dosažení cel-
ková těsnosti, definované maximálním únikem dusíku x kg га 
týden při pracovním přetlaku vyhovuje 100 % kontrola meto-
dou penetracní průchozí is expozicí ne kratší 6,5 hodiny 
při 20°C s použitím Indlkalu I/IX. Vady ae vyskytují ve 
shlucích v místech napojování housenek* 

Než ale dospějeme к podobná sumarizaci, musíme zpra-
covat značná množství vzorků, čím je kvalitnější materiál 
a dokonalejší technologie svařování, tím více vzorků musí-
me vyzkoušet, protože podíl hodnotítelných vad bude malý* 

Nyní se vrátíme к průběhu zkušebního programu tak, 
jak je definován v bodech 1 až 6. 

Vzorky po povrchové úpravě (kartáčování, přebroušení) 
omyjeme a po oschnutí vyhřejeme v sušce při 250 až 280° C, 
в prodlevou na teplotě alespoň 4 h. pro uvolnění kapilár-
ního systému případných netěsností* Pak začne první zkušeb-
ní protírám* Vzorky jsou vkládány mezi dvojici přiložek P2* 
V jejich Selech jsou koaxiální drážky в těsnícími kroužky 
z perbunanu* Drenážní prostor mezi drážkami je trvale od-
sáván dvojicí pomocných vývěv V* Tím je eliminována nedo-
konalost těsnících ploch vzorku (černý plech bez opraco-
vání). Dutina pod kořenem svaru je spojena hadičkou a re-
dukčním ventilem na tlaková lahvi в héliem* Dutina nad 
svarem je spojena в pomocnou vývevou PV a detektorem hálla 
HD, vše v normalizovaném zapojení* Při zkoušce ее nejprve 
nad svarem vytvoří zkušební vakuum a pak se aktivizuje a 
připojí detektor hálla. Vyvolá a* zaznamená se referenční 
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echo kontrolní netěsnosti O . Pak teprve se vpustí hélium 
ke kořeni svaru. Jeví-li se vzorek těsný, zvyšuje se tlak 
He od počátečních 20 kPa do 0,5 MPa. Pokud ani potom nenas-
tane vzestup detekčního signálu, zkouška vzorku se po expo-
zici héliem 300 s ukončí a vzorek je považován za těsný* 

Hastane-li indikaoe, zvýší se tlak na 0,1 MPa hélia 
a vyčká se ustálení stavu* Pak se opět přetlak zvýší na 
0,2 MPa a zaznamená se hodnota po ustálení stavu* Protože 
je nárůst signálu zpravidla asymptotický, trvá dosažení 
maxima někdy až desítky mlcitt* Nalezené netěsnosti třídíme 
na malé, střední a velké. Střední v tomto případě patří do 
intervalu mezi- 1,0 £-4 až B-6 Pa.m^.s- • Charakter ka-
pilárního systému s určuje výpočtem z hodnot, odpovídají-
cích průtoku hélia při 0,' UPa a O,? MPa, Toto určování 
je omezeno pouze pro oblast přechodového (Knudsenova) 
proudění. Tato pasáž, spadající tématicky do molekulární 
fyziky, zde nebude dále rozváděna* 

Popsanou selekcí, jež je schématicky na obr* č* 3, 

^ ^ — У va 

MŽfeNÍ NETĚSNOSTI VZOHKU 
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vytřídíme vzorky m těsné a netěsné, přičemž u ně těsných, 
nejsou-li vady přes rozsah detekčního zařízení* zrně ž£me 
hodnoty, potřebné pro další matematické zpracování* Těs-
né vzorky zaevidujeme pro statistiku a dále se jimi jiš 
nezabýváme* Někdy je možno zařadit jiné defektoskoplcké 
zkoušky pro zkoumání vazeb vad a netěsností« 

Netěsné vzorky roztřídíme podle velikosti vad, jak 
již bylo uvedeno. Vzorky e vadami, jejichž velikost pře-
kračuje rozsah detektoru hélia, změříme volumetricky, jak 
je zobrazeno na obr* č. 6 

MĚŘENÍ VELKÝCH NETĚSNOSTÍ VZORKU 

pomocí totožného zkušebního přípravku; Dále je nezkoušíme, 
protože na metody penetrační a bublinkové jsou spolehlivé 
pozitivní* Vzorky s malýai vadami rovněž dále nezkoumáme, 
protože bublinkový test a penetrační zkouška, jsou bezpeč-
nS negativní. Lépe, či přesněji řečeno, procento pozitiv-
ních Indikací je pro malé netěsnosti podle tohoto třídění 
již velmi malé a tedy neprůkazné. Obé tyto skupiny zazna-
menáme pro statistiku* Největší pozornost věnujeme skupi-

Jt 

N. 2 



- 250 - ) 

ně vzorků o střední velikosti netěsností* U nich po héliové 
zkoušce přikročíme к aplikaci metody bublinkové přetlakové. 
Uspořádáni je na obr. č* 4. 
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APLIKACE BUBLINKOVÉ ZKOU&KY PŘETLAKOVÉ 

Zkoušíme čistým dusíkem a zkušební přetlak postupně zvyšu-
jeme od 50 kPa do 0,* MPa. Zaznamenáme tlak, při kterém za-
čala být tvorba bublin objektivně průkazná* 

Potom následuje zkouška bublinková podtlaková, která 
Imituje zkoušku přísavnou komůrkou. Uspořádání je schematic 
ky zobrazeno na obr. č. 5. Vzorek je uložen na opěrný prs-
tenec P3, opatřen mezikroužkem P4 a dvojicí koaxiálních pl-
žových těsnění. Shora na mezikroužek přiléhá průzor z plexi 
skla s dalším opěrným kroužkem P3, vše spojeno šrouby • ro-
zích. Mezikroužek je napojen na pomocnou vývěvu, vakuometr 
a jehlový ventil v normalizovaném zapojení* 

Jako poslední zkouška se aplikuje metoda penetrační. 
Je to proto, že po ní prakticky nelze znovu zkoušet pomocí 
plynu, protože jsou kapiláry zaplněny těžko odstranitelným 
penetrantem. Penetrační průchozí metoda probíhá postupem, 
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vyoházejícím в vlastností a možností Indi kalu I/II* Vzor-
ky se prohlíží po 1/2 hod« a zaznamená se Sas, potřebný к 
průkazná indikaci* 
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APLIKACE BUBLINKOVÉ ZKOUŠKY VAKUOVÉ 

OBR. 5 

Zkušební přípravky jeou řešeny tak, že в využitím 
pootáČení jednotlivých dílů, není nutná vrtat otvory pro 
spojovací Sroubky do všech dílů, ale postačí pouze ve spod-
ním a vrchním. Kromě svařovacího přípravku jsou díly, urče-
ná ke zkouškám, ze silně niklované uhlíková oceli, bohatě 
dimenzované tak, aby bez problémů absolvovaly celý zkoušeb-
ní program. Spojovací Šrouby jsou rovněž předimenzovány a 
musí být T několika dálkách, podle výšky spojovaná sesta-
vy* 

Závěrem je nutno shrnout, pro б věnujeme zvýšenou po-
zornost netěsnostem středního vellkoetního intervalu* Jak 
již bylo řečeno, zajímá nás, do jaká meze lze bezpečná po-
užít metody bublinková nebo penetrační* Tato sporná mez 
vede právě někde ve středním velikostním intervalu* U vět-
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Sich vad tyto metody vyhovují bez pochyb, ačkoliv pro pří-
liš velké (zase ale okem patrné) vady, mají ekoro shodné 
výraznou nepoužitelnost* U penetračních vlnou výrazného po-
klesu kapilární elevaee a u bublinkových metod trhá vysoká 
výtoková rychlost plynu membránu pšnotvomého roztoku, tf 
malých vad. je použití bublinkových a penetračních metod bez 
diskuze mimo jejich možnosti; 

Protože se aplikovatelnost bublinkových metod a metod 
penetračních pohybuje podél hranice, jejíž variabilnost či-
ní skoro dva řády, stojí za to zjistit v závažných přípa-
dech, kam až lze tuto hranici posunout bez neúměrného rizi-
ka. Je nesporné, že tato variabilnost závisí na skutečném 
kapilárním systému netěstností, posuzovaného prostorově a 
geometricky. Jiný kapilární qrstém lze očekávat u uhlíkové 
oceli, jiný u austenitické, jiný u trubek, plechů nebo vý-
kovků či odlitků. Rovněž jsou někdy netěsnosti přímo ve 
svarovém kovu a jindy na hranici v ovlivnitelné zóně. Po-
tom pochopitelně nemusí vést kapiláry nejkratším směrem z 
jedné strany na druhou. Zatímco čistě plynové metody, re-
gistrující sumárně průtok zkušebního plynu, jsou na tyto 
vlivy necitlivá, jsou bohužel metody námi posuzované na 
nich výrazně závislé. Proto tedy musíme citlivost a apli-
kovatelnost metod bublinkových a penetračních posuzovat 
případ od případu. 

Je samozřejmé, že pro běžné výrobky je ekonomičtější 
volit metody, měřící absolutním a objektivním způsobem, 
tedy metody héliové anebo jim na roven postavené. Pro zkou-
šky těsnosti díla, kde se celková délky spojů počítají na -
stovky metrů, vyplatí se důkladný .předběžný výzkum, i když 
není levný a je i časově náročný, Musíme rovněž zvažovat, 
že ani sebelépe připravený a realizovaný výzkum není zcela 
100 9, protože vždy vyžaduje určité idealizování situace. 
Vzorky se například svařují ve svařovně, zatímco díle ve 
stíženýcb podmínkách staveniště. Pokud realisticky posuzu-
jeme dílčí omezenost všech Informaci, které jsme schopni 
získat, jsme přesto schopni dospět к použitelným závěrům. 
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Tyto Jsou potom použitelná, at již jako positivní nebo ne-
gativní. Buj získáme hodnověrná podklady, že lze aplikovat 
jednoduchá a levo/ netody vizuálního typu, aniž by byla oh-
rožena kvalita díla s hlediska potřebná těsnosti nebo zís-

kám» důkaz o nezbytnosti volby citlivých metod plynových 
spolu в odpovídajícím technický« a ekonomickým dopadem* 

Je rovněž samozřejmé, Se tyto teoreticko-experlmentál-
ní práce musí probíhat ve správném časovém období* Tedy т 
dostatečném předstihu, ale tak, aby již bylo к dispozici 
doat podrobnosti pro správnou volbu zkušebního program^* 
A. pochopitelné projektant a investor musí počítat в potřeb-
ným finančním krytím. 
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RADIOSKOPIÍ К RADIOGRAFICKÄ JAKOSTI OBRAZU 

lag. Jan Špunda, CScc, Vývojová a provozní základna. 
výzkumných ústavů, Praha 

tfvod 

Ačkoliv o výhodnosti-užití radioskopie se už mnoho je-
jích uživatelů prakticky přesvědčilo, stále se lze setkat . 
s odmítavým stanoviskem к jejímu zavedení v některých pod-
nicích. Hlavním argumentem bývá údajně nevyhovující jakost 
získáváného obrazu. Tento příspěvek má ukázat, nakolik je 
takový argument dnes udržitelný. 

Hodnocení .jakosti obrazu 

Zpravidla se vychází z neupraveného obrazu základního 
radioskopického systému. Takový obraz vykazuje jistou ja-
kost. Zaručovaná hodnota bývá číselně o něco vyšší, aby vý-
robce zařízení záskal rezervu na rozptyl parametrů, stárnu-
tí systému a další vlivy. Zde je první úskalí v porovnávání 
systémů. Některý výrobce se dostává hluboko pod zaručovanou 
hodnotu, např. trvalým zlepšováním vlastností jednotlivých 
komponent systému, jiný udává jakost obrazu bez rezervy. 
Např. čs. radioskopický systém má udávanou jakost obrazu 
pro tloušťku oceli 15 mm asi 2,3 %% skutečnost vykazuje i 
1,8 % (obojí bez zpracování obrazu). Jistým problémem je v 
podstatě nedefinování podmínek zjišťování jakosti obrazu 
radioskopického systému. Proto lze doporučit při volbě sys-
tému nejspíše jeho praktické ověření a srovnání s jinými 
systémy, ovšem za týchž podmínek, což nebývá snadné. Pro 
seriózní srovnávání zobrazovacích částí radioskopických sys-
témů považuji za důležité splnit alespoň následující podmín-
ky » 
1. Neměnné uspořádání pracoviště (geometrie prozařování, 
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' prvky, ovlivňující míru zastoupení odraženého a rozptýle-
ného záření atd.). 

2. Použití téhož zdroje záření, provozovaného za definovat 
podmínek. 

3. Použití téhož zkušebního vzorku v téže poloze. 
4. Týž etalon (měrka) v definované poloze (vůči vzorku i р;лЧ=г-

vaděči obrazu). 
5. Zajištění srovnatelných podmínek provozu radioskopického 

systému (zvětšení., zorné pole, rychlost pohybu zkušebního 
vzorku, stejná skladba řetězce - např. průchodem videosig-
nálu přes popisovači zařízení VTW 100 nebo magnetoskop do-
chází к jeho degradaci). 

6. Optimální nastavení všech srovnávaných systémů. 
7. Stejný kolektiv hodnotitelů v případě vizuálního hodnoce-

ní jakosti obrazu. 

Je nasnadě, že splnění takových podmínek je často mimo 
možnosti potenciálních odběratelů radioskopických systémů. 
,J2 druhé strany výrobci zařízení udávají parametry, zjištěné 
•v uspořádání, které představuje dané zařízeni v nejlepším 
světle. Toto uspořádání je pak žádoucí dodržet při instalaci 
systému. Dlužno poznamenat, že nabízené dostupné systémy, 
pracující na témž principu, ae liší vzájemně jen velmi málo. 
Gesta; к radiografické kvalitě obrazu tedy nevede přes výběr 
toho "nejlepšího" systému, ale к vybavení radioskopického. 
systému prostředky, které danou jakost obrazu zlepší na úro-
veň, požadovanou podle ČSN 01 5010 (obdobně DIN 54 109). 
tfčelem dalších odstavoů Je rozptýlit pochybnosti, zda může 
být dosaženo jakosti radioskopického obrazu třídy I /t/, /2/. 

Již v r. 1985 jsme uvedli principy a. možnosti zlepšová-
ní jakosti radioskopického obrazu /3/. Ve Vývojové a provoz-
ní základně v Praze - Běchovicích se zabýváme vývojem a vý-
robou prostředků pro zvyšování jakosti obrazu. Pro potlačo-
vání šumu v obraze byla vyvinuta a vyráběna číslicová obra-
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zová paměí DIM 1 /4/. V současné době je odzkoušena a při-
pravena к opakované výrobě nová obrazová parně£ DIM 2 a rychlý 
číslicový obrazový procesor DIP 1 к zvýrazňování obrazu а к 
zlepšování jeho jakosti /5/» Poněvadž tato naše nová zaříze-
ní, určená především к doplnění existujících radiskopických 
systémů, se stávají dostupná pro stávající i potenciální zá-
kazníky, je zajímavé ukázat Jejich přínos a hranice jejich 
možností* 

Potlačení šumu 

Potlačení šumu se opírá o sumaci řady televizních ob-
razů /3/. Výsledkem je nejen příznivý dojem hodnotitele, 
ale i zlepšení jakosti obrazu, založená na drátové rozezná^ 
telnosti. 
Obr. t zachycuje obvodový svar na trubce z nerez oceli s 
tloušťkou stěny 22 mm s přiloženou měrkou ČSN FB2. Prozařo-
vání je provedeno přes dvě stěny a obraz představuje původ-
ní obraz radioskopického systému bez potlačení šumu. Pocho-
pitelně statický snímek nemůže plně postihnout "zrnění" 
reálného televizního obrazu. Nelze odhalit žádný drátek mer-
ky. 
Obr. 2 ukazuje výsledek sumace 256 obrazů, provedený v pa-
měti DIM 1 в rastrem 512x512 bodů. Kromě možnoeti detekee 
2 drátků (jakost obrazu 1,8 J6 indikuje v tomto případě' tří-
du jakosti 2 dle ČSN i DIN), ее zlepšila i rozeznatelnost 
umělých i přirozených nehomogenit. Je patrné, že samotná su-
mace Často nepostačuje к dosažení třídy jakosti 1» 
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Zvýrazněni obrazu. 

Ее zvýraznění obrazu vede řada metod* Kromě poměrně 
snadno dosažitelné úpravy jasu a kontrastu, o nichž se zde 
nebudu zmiňovat, jde předevSim o uplatněni tzv. lokálníoh 
operací. Jedná se o číslicovou filtraci obrazu, realizující 
konvoluci obrazu se zvolenou konvoluční maskou /3/, /6/, 
/7/, /8/. Tuto filtraci je často užitečné kombinovat 8 pot-
lačením Sumu, poněvadž šum bývá zvýrazňován spolu s nehomo-
genitami (obrazy Vad). Tato kombinace operací bývá podporo-
vána i přístrojově : obrazová poměí DIM 2 a. Tychlý obrazový 
procesor DIP 1 mohou pracovat jak samostatně, tak 1 ve vzá-
jemné návaznosti (viz /5/), známé zařízení Crystal umožňuje 
potlačení sumu i číslicovou konvoluční filtraci atd* 

Následuje několik ukázek, které dokumentují značný pok-
rok v oblasti zpracování obrazu a prakticky potvrzují, že v 
řadě oblastí lze dosáhnout s rezervou třídy jakosti obrazu 
1. 
Obr. 3 ukazuje svar oceli (dole) s měrkou ČSN FE1 na základ-
ním. materiálu ti* 16 mm. Drátky měrky jsou nerozeznatelné* 
Obr. 4 je výsledkem sumace t28 obrázků &. konvoluční filtra-
ce obr* 3* Ve výsledném pseudoplastickém obraze je kromě 
velmi zřetelně viditelných vad svaru zcela patrný drátek 
0 0,25 mm, což splňuje podmínku třídy jakosti obrazu 1* V 
náznaku je i drátek 0 0,15 mm, který ukazuje možnost detek-
ce vad pod 1 % a značnou rezervu v jakosti obrazu* 

ňVER.NO 
F I L T E R H 

aix22a«c»v(ii« 
Н Л С Т Е л и . H E R V E 

R T V I ypz. рвйсик 
Obr.3 Radioekopický obraz Obr.4 Radioekopiský obraz tvíra 
svaru s drátovou měrkou CSN FEl jako v obr.3 po potlačeni Sunu 
na zókladnim materiálu a zvýraznění číslicovou filtra-

ci 
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Obr. 5 představuje radioskopický obraz svaru oceli tl, 18 
na- tentokrát bez měrky. Zprůměmění obrazu je jen fotogra-
fická, kdy expoziční doba 1s znamená zprůměrnění 25 tele-
vizních snímků* 
Obr, 6 je výsledkem* pseudoplastického zvýraznění obr. 5 se 
současným využitím sumace 128 televizních obrazů. Vypovída-
cí schopnost výsledného "obrazu netřeba komentovat* 

.,br, 5 Radioskopický obraz Obr.6 Radioskopický obraz svaru 
svaru - originál Jako v obr.5 po potlačeni Sumu 

a zvýrazněni číslicovou filtraci 

Uvedenými ukázkami nejsou možnosti číslicového zpraco-
vání obrazu vyčerpány* Slouží zde к ilustraci současných 
možností radioskopie* 

Technické prostředky к za.Hštěni .jakosti obrazu 

Zahraniční firmy nabízejí zařízení, která většinou ku-
pují od specializovaných výrobců. Jako příklady"-lze uvést 
obrazové paměti řady OPS, zařízení Crystal, systém CRTR 
(Sauerwein) aj. Vědomi si skutečných potřeb radioskopie a 
vedeni snahou nabídnout tuzemské zařízení, doplnili jsme 
čs. radioskopický systém obrazovou pamětí DIM 2 a obrazovým 
procesorem DIP t. Mohou být začleněny do čs. r&aioskopické-
ho systému i pracovat s jiným systémem* Dosud podle našich 
informací bezkonkurenční předností procesoru DIP 1 je jeho 
činnost v reálném čase', které umožňuje zvýrazňovat obraz 
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pohybující se součásti (např. svaru) /5/. Oba tuzemské doplň-
ky radioskoplckých systémů budou dodávány od r. 1991* 

Závěr 

Nehledě na problémy se srovnáváním jakosti obrazu růz-
ných radioskoplckých systémů, se dá konstatovat, Se součas-
né možnosti zpracování obrazu dovolují s rezervou splnit po-
žadavky třídy jakosti obrazu 1 podle SsN 01 5010. Svědčí o 
tom např. obr. 3» který dokumentuje výchozí situaci a obr. 
4, který ukazuje, jakého zlepěení jakosti obrazu lr.e dosáh-
nout. Příspěvek upozorňuje na zahraniční i tuzemské technic-
ké prostředky, zajištující vysokou jakost obrazu. 
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ČESKOSLOVENSKY * SYSTÉM PRO ZPRACOVANÍ RODIOSKOPICKÉHO OBRRZU 
V REÁLNÉM CR5E 

Ing. Jan Komanec, Ing. Jiří,Pochman 
Vývojoví a provozní základna výzkumných ústavft 

Běchovice, 190 11 Praha 9 

1. úvod 

Systém pro zpracováni radioskopického obrazu v reálném čase 
vyvinutý ve VPZ Vů Praha je speciální systém umožňující zvýSení 
jakosti obrazu získávaného na výstupu radioskopického systému 
nebo z jiného zdroje úplného TV videosignálu COZS). Pro dosaženi 
vyšit jakosti obrazu jsou použity metody Číslicového zpracováni 
obrazové informace při respektováni specifických požadavkO na 
vlastnosti radioskopického systému. Ofiraz je kladen zejména na 
možnost práce v reálném čase, což umožňuje v některých případech 
i radioskopii pohybujících se výrobkd. 

2. Koncepce systému pro zpracováni obrazu 

Celý systém se vyznačuje modulární architekturou, jednotlivé 
moduly jsou konstrukčně řeSeny jako zásuvné jednotky systému 
СДМИС. Toto osvědčené řeSenl ve spojeni s nasazením programových 
prostředkQ umožňuje přizpQsobit konfiguraci zařízeni konkrétní 
aplikaci, snadnou modifikaci nebo rozšířeni systému znamenající 
pro uživatele pouze doplnění systému dalSlm modulem , popř. 
programovým vybavením. Uživatelé, kteří již maji vybavena 
pracoviště radioskopickými systémy naSl produkce C13, mohou velmi 
snadno začlenit moduly nové řady do svého systému vzhledem 
к jejich mechanické kompatibilitě. Přitom, jak bude vysvětleno 
podrobněji v části věnované popisu jednotlivých modulO, lze 
systémy kombinovat i po stránce elektrické. Vývojová skupina tak 
má zároveň možnost pružně reagovat na nové požadavky uživatele. 

V současné době je ukončen vývoj а к výrobě je připraven 
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modul- Číslicové obrazové pamřti DIM 2, modul Číslicového 
obrazového procesoru OIP 1 a řídicí jednotka CU 1. 

% 

3.1 Číslicová obrazová pamět Din 2 

Číslicová obrazová pamét slouží к potlaCenl iumu v 
radioskopických obrazech a jejich doCasnému uchováni. Obraz je 
získáván z TV kamery resp. jiného zdroje videosignálu nebo v 
Číslicové formé z výstupu obrazového procesoru OIP 1. 

Zlepšeni poméru signál/Sum je dosahováno sumaci jednotlivých 
televizních snímkd v reáLném Case a je rovno druhé odmocnině z 
poCtu sumovaných snlmkO £23. Obrazová paméC umožftuje zapsáni a 
uchováni čtyř obrazfi v rastru S12 x 512 bodO nebo 16-ti obrazO v 
rastru 256 x 2S6 bodO při sumaci až 256-ti televizních snlmkO a 
plném vybuzení vstupních П/0 převodnlkQ. Počet sumovaných snlmkO 
lze volit v rozmezí 1-256 С nebo až 512 pro nižSl úroveň 
videosignálu J. Po dobu sumace je nutno snímat stacionární 
obrázek, což znamená zastavit pohvb kontrolovaného výrobku na 
dobu nutnou pro zápis do paměti. ( Např. při sumaci 100 snlmkü 
představuje tato doba 4 sekundy. ) 

Vstupní videosignál je možno zesílit až 4x a volit 
zpracováni negativu Ci positivu. Pra snaž&l obsluhu je optimální 
vybuzeni indikováno. Výstupní signál je možné volit též positivní 
nebo negativní a do analogového výstupního videosignálu lze 
vkládat grafickou informaci bílou nebo Černou s možností volby 
priority, číslicový výstup je urCen pro spolupráci s modulem 
OIP 1. 

Pokud je obraz uložen v paměti, lze zvětSit vybranou Část 
obrazu 2x nebo 4x. К výstupnímu obrazu je možno přičítat nebo od 
něj odečítat konstantu a tak upravovat jasovou složku 
videosignálu. Při zachování určitých pravidel pro uloženi obraze 
v paměti t mezi jednotlivými rovinami paměti lze obrazy interně 
přesouvat > je možné dva obrazy .navzájem sčítat nebo odečítat, 
to lze využit např. pro aditivní shading-korekci. Jasově upravený 
videosignál, Ci výsledek aritmetické operace s obrazy lze opět 
uložit do obrazové paměti к dalSlmu zpracováni. 
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Číslicová obrazová parnéГ DIM 2 umožňuje též přejít na funkci 
modulu řady PS a je společně s modulem DIP 1 ovládána z řídicí 
jednotky CU 1. Nastavení С 4 předvolby > zůstává zachováno v 
pa:nětech CMOS se zálohovaným napájením i po vypnuti zařízení. 

3.2 Číslicový obrazový procesor DIP 1 

Rychlý číslicový obrazový procesor je určen pro zvýrazněni 
lokálních nehomogenit v radioskopických obrazech. Je schopen 
zpracovávat obrazy získávané z TV kamery resp. jiného rdroje 
videosignálu nebo odebírané v číslicové formě z výstupu obrazové 
paměti DIM 2. 

Základem modulu je číslicový obrazový procesor konvolučního 
typu se strukturou "pipe - line" pracující v reálném čase, který 
umožňuje zpracování obrazO v rastru S12 x 512 obrazových b.odö, s 
256-ti jasovými úrovněmi a jednoduchým prokládaným řádkováním.-
Zpracování celého obrazu proběhne vždy za dobu 1 TV snímku 
с 2 pOlsnlmkfl ) tj. za 40 ms. Přitom lze zvolit jednu ze dvou 
implementovaných konvolučnlch masek dle toho, zda je požadována 
zachováni informace o jasu ploch mimo oblasti jasových přechodů 
či nikoliv. Zpracování obrazu má v obou případech charakter 
lokální operace, tzn. že výsledný obraz je získáván tak, že 
každému obrazovému bodu je přiřazena hodnota ' lúroveň Sedé) 
získaná ЬиЭ lineární nebo nelineární operací z hodnot 
odpovídajících obrazovým bodOm z blízkého okolí. Obě masky mají 
ostřící účinek a byly vybrány к realizaci právě s přihlédnutím к 
nasazení v radioskopii. Podrobněji je tato problematika popsána 
např. v [33. 

Dále obrazový procesor umožňuje provést v reálném čase 
libovolnou polohově invariantní transformaci stupnice Sedé ( tzv. 
bodovou operaci ), kterou je možné použít např. pro zvý5enl 
kontrastu, korekci gamma, kompresi nebo expanzi videosignálu atd. 
Tuto operaci lze provést bufl samostatně nebo též s následnou 
aplikací zvolené konvolučnl masky. 

Vzhledem к tomu, že obrazový procesor provádí všechny 
signálové operace v reálném čase, není jeho použití omezeno pouze 
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na statické obrazy, ale v případě příznivého poniiru signál/šum ve 
vstupním signále je možné zpracovávat i obraz pohybující se 
scény. Pro nékteré aplikace v radioskopii mOže být velmi ddležité 
zvládnuti operace zvýrazněni vad v reálném čase, např. pro 
defektoskopické kontroly výrobkO pohybujících se na lince bez 
nutnosti periodického zastavováni a rozbéhu této linky. 

Podobné jako u obrazové paméti je součástí obrazového 
procesoru také R/0 převodník a D/fl převodník. Vstupní analogový 
videosignál je možné zesílit až 4x, přitom lze volit zpracováni 
negativu nebo positivu. Výsledek zpracováni je к dispozici na 
analogovém výstupu ve formé standardního TV videosignálu (OZS) a 
současně v číslicové formé umožňující přímé připojeni obrazové 
paměti DIM 2. Také výstupní obraz möie být volen jako negativ 
nebo positiv, a to nezávisle na vstupu. Navíc lze do výstupního 
obrazu vkládat doplňkovou grafickou informaci - bílou nebo černou 
s volbou priority bílé nebo černé v oblastech prOniku. 

Speciální funkcí je možnost generování synchronizačních 
impulsO pro řízeni dosud dodávaných moduld typu FG 2, 
LG 2,RG 1.TW 1 apod. a vkládaní grafické informace získávané ze 
sběrnice rámu CRMRC do výstupního obrazu procesoru, aniž by bylo 
nutné použít modul řady RS. 

Ovládání obrazového procesoru zabezpečuje řídící jednotka 
CU 1, která umožftuje nastaveni vSecti volitelných parametrO.- výběr 
předvolby, definici transformační funkce a automatické nastaveni 
parametrů po zapnutí zařízeni. Nastavení obrazového procesoru 
С 4 předvolby > včetně definované transformační funkce zastává 
zachováno v pamětech CMOS se zálohovaným napájením i po vypnutí 
zařízeni. 

4. ftídicí jednotka CU 1 

ftídíci jednotka je určena pro ovládáni, nastavování 
a monitorováni moduld radioskopického systému nové řady typu 
DIM 2, DIP 1, případně dalSich. Skládá se z inteligentního 
terminálu С 2717 C43, stykového modulu CUI l a nedílnou součástí 
je speciální programové vybaveni pro řízeni modulO v rámu CRMRC. 



- 264 - ) 

Terminál je mechanicky přizpOsoben к montáži do stojanu 
CPMBC, ale mOže oýt umístén i samostatné. Připojeni disketového 
subsystému 05 2717 umožňuje práci potí operačním systémem CP/M, 
takže řídicí jednotku lze využívat také jako béžný mikropočítač. 
To je velmi výhotlné, nebot po aktivaci systému pro zpracování 
obrazu a po případné zrněné nastavení jeho parametre se 
inteligentní terminál vlastního zpracování obrazové informace 
vzhledem к pořadavkftm ne rychlost provádřni signálových operaci 
již neúCastní. 

btykovy .moiui Clil 1 zajiStuje oddélení a výkonové 
pfizpOsobenl sběrnic a jejich přidělování tak, aby bylo možné v 
temže rámu používat zároveň i •dříve vyvinuté moduly 
radioskopického systému. Dále tento modul obsahuje také 
rezidentní paméf, ve které mohou být uloženy speciální programy 
pro С 2717 a tiskový interface pro připojení tiskárny s 
paralelním rozhraním tCentronics). 

'jpeciální programové vybaveni umožňuje automatickou 
inicializaci systému pro zpracování obrazu. Informace o stavu 
syst emu je zobrazována na monochromatickém displeji terminálu, 
ovládání a nastavování parametre provádí operátor na základé menu 
prostřeanictvím aLfanumerické klávesnice. Tímto zpdsobem je 
řeženo ovládání viech module nové řady, takže jejich čelní panely 
neobsahují žádné ovládací prvky. 

Závér 

Nasazení systému pro zpracování radioskopického obrazu vede 
fc výraznému zlepšeni rozeznatelnosti a hodnotitelnosti vad 
materiálu. Kvalita výsledného obrazu se tak stává srovnatelná s 
radiografickými metodami a to i pro velké tlouStky prozařovaného 
materiálu při zachování výhod interaktivní radíoskopie. 
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Jereslav L S S L , ЗлОЭА liencern.st.padnik risen w * 

LIožnosti předepisování a hodnocení defektoskooických zkoušek 
ocelových odlitků prozařováním 

Při posuzování možnosti předepisování a hodnocení defekto-
skopických zkoušek ocelových odlitků prozařováním je nutno vy-
cházet z ČSN 42 1240 "Vady odlitků. Názvosloví a třídění vad", 

V této normě se vadou odlitku rozumí každá odchylka rozmě-
rů, váhy, vzhledu, makrostruktury nebo vlastností zjištěných 
laboratorními zkouškami od příslušných norem nebo sjednaných 
technických podmínek. 

Vady odlitků mohou být: 
a) zjevné, t.j. takové, které je možno zjistit při prohlídce 

neobrobeného odlitku prostým okem nebo jednoduchými pcmocný-
si měřidly 

b) skryté t.j. takové, které je možno zjistit až po obrobení 
odlitku nabo pomocí vhodných přístrojů či laboratorními zkouška-
x i . 

V případě předepisování defektoskopických zkoušek proza-
řováním ocelových odlitků pak půjde především o zjištění vad 
uvedených v odst. b). 

Je nutno dále vycházet z ČSN 42 1261 "Ocelové odlitky. 
Technické dodací předpisy", kde vnitřní vady a jakost povrchu 
hrubých odlitků jsou specifikovány především v 51. 24 a 25 takto: 

Článek 24 - Hrubé odlitky nesmějí mít vady definované v bodě b) 
čl. 2 ÖSH 42 1240 (vady skryté) v rozsahu, který by byl na zá-
vadu jejich použití. Vymezení počtu, rozmístění a velikosti vad 
a způsob kontroly se stanoví dohodou mezi odběratelem a dodava-
telem. 
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Při objednávání těžkých masivních a jinak technologicky ná-
ročných odlitků, musí odběratel počítat s výskytem drobných 
průvodních vad (vycezenin, strukturní a chemické heterogeni-
ty, vměstků, ředin v místě tepělné osy). 

článek 25 - Přípustné množství a velikost vad na obrobeném 
povrchu odlitku se vymezují podle požadavku odběratele. 

Výše uvedené normy stanoví tudíž obecnou specifikaci vad 
a zásady pro rozdělení vad odlitků, příčiny vzniku vad jejich 
popis, možnosti zjištění zkušebními metodami, neurčují však 
bližší údaje, podle kterých by bylo možno předepisovat a vyhodno-
covat příslušné zkoušky. Obecně řečeno je výsledek každé zkouš-
ky závislý na způsobu, jakým se tato provádí. Proto je nutno 
i defektoskopickou zkoušku prozařováním provádět na základě 
podrobného předpisu a výsledky zkoušky vyhodnocovat podle 
jednoznačných technických podmínek. Předpis musí stanovit 
jak zkoušku provádět, jaké materiály a zařízení jsou ke 
zkoušce potřebné, musí stanovit podrobný postup zkoušky, 
způsob záznamu, vyhodnocení naměřených hodnot a zpracování 
technické dokumentace. Předpis může být doplněn nebo nahra-
zen normou, příp. předpisem odběratele a může být použit jako 
univerzální pro více druhů podobných výrobků. 

Neméně důležité je stanovit technické podmínky, tj. před-
pis, na jehož podkladě se rozhoduje o přípustnosti či nepří-
pustnosti odlitku pro daný účel. Zjistí-li se při hodnocení 
výsledků defektoskopické zkoušky prozařováním určitá vada 
(necelistvost), je především nutno stanovit: 

a) charakteristiku, velikost, tvar a polohu vady 
b) rozhodnout, zda je možno pro daný případ zjištěnou vadu při-

pustit nebo je jí nutno opravit, příp. výrobek zmetkovat. 
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Zatímco první z těchto úkolů patří zcela defektoskopickému 
pracovníkovi, otázka stanovení přípustnosti vad není v jeho mož-
nostech, zejména pokud nejsou zpracovány přípustnosti vad al 
již ve formě státní nebo oborové normy či předpisu nebo tech- • 
nických podmínek. Velké množství činitelů, které na přípust-
nost vad mají vliv činí otázku přípustnosti vad velmi složi-
tou s nelze proto vypracovat nějaké obecné tabulky kritických 
velikostí vad, které by byly použitelné pro široký obor aplika-
cí a materiálů. Se proto nutno při předepisování defektoskopic-
kých 2koušek odlitků prozařováním a stanovení kritérií hodnoce-
ní vycházet vždy z konkrétního typ" odlitku a jeho budoucího 
funkčního použití v provozu. Meto.o. ia zkoušení ocelových odlit-
ků prozařováním (rentgenovým, gamazářením a zářením urychlova-
čů) se předepisuje obecně dle ČSN 01 5010 "Zjišťování vad ma-
teriálu prozařováním" . - Účelem této normjrurčení správného postu-
pu při prozařování odlitků z hlediska dosažení maximální zjisti-
telnosti vad. Obdobnými zahraničními metodickými normami jsou 
např. GOST 7512-75, DIN 54109, DIN 54111 a AST15- 94-74. Hodnoce-
ní výsledků prozarovacích zkoušek ocelových odlitků a jejich 
předepisování je možno provádět následujícími způsoby: 

- dle norem AS ТЫ, DIN, příp. jiných zahraničních norem a před-
pisů 

- alemrmy SLATINA - PN 03 6001 
- dle směrnice CDS č. 22/1985 "Klasifikace vad odlitků podle 
radiogramů" 

- dle předem dohodnutých etalonů (vzorových radiogramů) 
- stanovením druhu, velikosti a četnosti vad formou technických 
podmínek (vady přípustné - vady nepřípustné) 

V následujícím jsou podrobněji popsány výše uvedané systé-
my předepisování a hodnocení zkoušek. 
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1) Hodnocení vad ocelových odlitků dle norem ASTM 

Nejčastěji jsou používány při hodnocení zkoušek prozařová-
ním tyto normy ASTM ; 

- ASTM - E 446 - 75 (Srovnávací radiogramy pro ocelové odlitky 
do tloušíky 50 mm) 

- ASTM - E 186 (Srovnávací radiogramy pro silnostěnné ocelové 
odlitky tloušlky ned50 do 115 mm) 

- ASTM - E 280 (Srovnávací radiogramy pro silnostěnné ocelové 
odlitky tlouělky nad 115 do 305 mm) 

Uvedené normy jsou v podstatě atlasy, resp. soubory kopií 
vzorových radiogramů (etalonů), na kterých jsou zobrazeny sku-
tečně zjiStšné slévárenské vady, rozdělené dle závažnosti do 
5 klasifikačních stupňů u vad skupin А, В a C. 

Skupina A - Plynové dutiny - stupně 1-5 
Skupina В - VmSstky písku a strusky - stupně 1-5 
Skupina С - Staženiny (4 druhy): 

CA - stupeň 1-5 
CB - stupen 1-5 
CC - stupeň 1-5 
OD - stupeň 1-5 

U vad skupin D, E, F a G je vždy 1 zobrazení 
Skupina D - Praskliny (1 zobrazení) 
Skupina E - Trhliny (1 zobrazení) 
Skupina F - Vločky (1 zobrazení) 
Skupina J - Mramorováni (1 zobrazení) 
Příklad sady vzorových radiogramů dle normy ASTM - E 446 - 75 
je uveden v tab. č. 1. 

Hodnocení podle uvedených norem se provádí na základě po-
souzení druhu, velikosti a čétnopti vady na zhotoveném radiogra-
mů a jeho přiřazením к příslušnému vzorovému radiogramů ASTM, 
dohodnutému mezi výrobcem a odběratelem, který nejlépe a nejblíže 
odpovídá zhotovenému radiogramů. Podle nejblíže .odpovídajícího^ 
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etalonu ASTM se.stanoví příslušný klasifikační stupeň jakosti 
odlitku (příklad postupu stanovení příslušného klasifikační-
ho stupně jakosti podle odpovídajícího etalonu je na tab. 5. 2). 

2) Hodnocení vad ocelových odlitků dle normy 
PN 03 6001 Slatina, k. p. Brno - "Vnitřní .jakost ocelových 
odlitků" 

Tato norma je určena ke klasifikaci vnitřní jakosti 
hrubých ocelových odlitků vyráběných v k. p. SIGMA Slatina 
Brno. Vnitřní jakost se pal: hodnotí na odlitcích v dodávaném 
stavu - hrubých nebo ohřubovaných, popř. jako vady vyúsťují-
cí na obrobený povrch odlitků. 

Norma sestává z textové části o 21 porovnávacích radio-
grafických etalonů. Etalony jsou vždy označeny písmenem, kte-
ré určuje kategorii vnitřní vady a číslicí označuje stupeň 
velikosti a četnosti vad (1 až 5 stupeň) takto: 
- kategorie A - Plynové bubliny a bodliny (5 etalonů) 
- kategorie В - Pískové a struskové vměstky (5 etalonů) 
- kategorie G - Staženiny a řediny (5 etalonů) 
- kategorie D - Trhliny (1 etalon) 
- kategorie E - Praskliny (1 etalon) 
- kategorie P - Kovové vměstky - neroztavené podpšrky <2etalony) 
- kategorie G - Kovové vměstky - vnitřní chladítka (2 etalony) 
(Příklad sady etalonů normy PN 03 6001 je v tab. č. 3). 

• ' 

Vlastní hodnocení se provádí stejným způsobem jako u no-
rem ASTií, t.j. posouzením druhu, velikosti a četnosti vady na 
zhotoveném radiogremu a jeho přiřazením к příslušnému (pře-
depsanému) vzorovému radiogramu PN 03 6001 dohodnutému mezi 
výrobcem a odběratelem. 
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3) Hodnoceni vad ocelových odlitků dle směrnice CDS g. 22/1985 
"Klasifikace vad odlitků podle radiogramů". 

Tato směrnice platí pro vyhodnocování a klasifikaci vad 
odlitků z uhlíkových a slitinových ocelí v rozmezí tlouStěk 
stěn od 5 do 400 mm. Podle této směrnice se vyhodnocování vad 
odlitků provádí 2 způsoby a to: 
1) Porovnávacím způsobem - porovnáním hodnoceného snímku se 

snímkem vzorovým, tj. stejným způsobem jako v případě no-
rem ASTM a PK 03 6001. 

2) Početním způsobem - podle druhu, velikosti a četnosti vad 
(tento způsob je odvozen z normy ČSN 05 1305, která je již 
více než 20 let používána při klasifikaci vad svarů podle 
radiogramů). Stanovení velikosti vad, četnosti vad a výsled-
ného klasifikačního stupně je uvedeno v tab. č. 4. Označe-
ní vad je obdobné jako v předchozích předpisech: 
skupina A - Bubliny 
skupina В - Vměstky 
skupina С a - Staženiny, С b - ftediny 
skupina D, E - Praskliny, trhliny 
skupina F, G - Zavaleniny, neroztavené podpěrky a chladítka 

Postup při klasifikaci vad odlitků dle směrnice č. CDS 22/1985 
je. v tab. č. 5. 

Vlastni předepisování přípustnosti vad odlitků zjištěných 
zkouškou prozařováním se pak provádí buä s odkazem na přísluš-
né klasifikační třídy vybraných norem (např. DIN 17 245, 
DIN 1 690) nebo přímým stanovením přípustné velikosti a čet-
nosti určitého druhu vad v předpisech (technické podmínky, 
výkresová dokumentace) nebo ve formě sjednaných radiogramů 
(etalonů) mezi výrobcem a odběratelem. Příklad předepisování 
přípustnost vad při zkoušce odliťků prozařováním dle normy DIN 
1690 je uveden v tab. č. 6. 
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Dalžía překladem předepisování je předpis NTD Interatom-
с-п-згдс "Ocolovč- odlitky pro atomová energetická zařízení". 
V to-to prscpisu jsou pro zkoušky prozařováním nepřípustné 
vr. Jy typu trhlin lprasklin), neroztavená chladí tka a podpěrky. 
?Mpustnč jsou plynové dutiny, pískové a strustové vněstky 
a strrjeniny nepřesahující určité hodnoty rosměrů vad, počtu 
vat a jejicn vzájemné vzdálenosti. Přípustné hodnoty stupňů 
volilrcsti vad a jejich četnosti v tomto předpisu jsou při-
bližně srovnatelné s áruhýn stupněm přípustnosti výše uvede-
ných nořen АЗГ2.:. 

Rovn-; = anerický ASME pro kotle a tlakové nádoby, 
3Z1ICZ III., oddíl 1 "Předpisy pro konstrukci komponent ja-
černých elektráren předepisuje pro odlitky určené pro jader-
г.зи energstiku stupeň přípustnosti 2 podle norem ASTJš Б 446, 
..Í::.: z 136 A ÁSTLI Z 2SO. 

- a v * r 

Otázka předepisování čefektoskopických zkoušek а hodno-
cení výsledki u ocelových odlitků je otázkou závažnou. Již 
při zařazení defektoskopie jako zkušební metody je nutno, aby 
konstruktér, technolog a cefektoskopický pracovník společně 
pí-tčes posoudili funkční použití konkrétního odlitku, způsoby 
na-dhsní 3 přihlédnutím к orientaci slévárenských vad, speci-
ficko podnínky, ekonomii a možnosti "použití defektoskopické 
zkoušky. Vlastni určení přípustnosti vad je pak v prvé řadě 
úkolem výpočtáře - konstruktéra ve spolupráci s technologem 
a provozovatelem zařízení. Podklady o přípustnosti vad jsou 
obvykle součásti technických podmínek nebo jsou pro určité 
výrobní obory uvedeny ve státních a oborových normách nebo 
předpisech, líěkteré z těchto norem a předpisů pro hodnocení 
dafektoskopických zkoušek ocelových odlitků a jejich předepi-
sování jsou obsahem uvedeného referátu. 
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literatura s l/Využití defektoskopie v hutnictví a strojíren.-.,tví 
/Scainář -iíoia u Třince ,1987 / 

2/ Kurs technologů sléváren / i/S Soa«3uděiovioo,1SS?/ 

3/ i'.orniy Ssii 4212ól,5sK 42124C 
::огку Шм ,АБГК ,GO£X-



příU.ad sady "lorových radiocT£.mú Ü« nony á3T!2 - S 446-75 TAS. С . 
{Kategorie vad В - pískové a hruškové -.městky) -stupen velikosti 
a četnosti vad 1 - 5 ) 

• • 
< * Щ, 

* • 

» 

* 

В 1 * 12 

0 & \ 

' Щ 

• ЬЩ 3 
s t . 5 . 1 st.5.2 a-t.S.3 

st.c.4 s t . 5 . 5 



příklad stanovení 'Klasifikačního -tu-n? adlitbi ca základě "TAS. & Jfc 
provedeného, radiogram a jeho přiřazení odpovídajícímu 
vzorovému radiograaiu ASTU 
Vzorové radiogramy ASTlf Б 446-75 (vady typu B) 

st.5.2 

st.č.3 

Provedený radiogram odlitku 
tl.40 m» (zjiätiny vady 
*ypu B) 

Velikost a Setnost vad 
odpovídá kl.at.2 

st.č.4 

Et.č.5 
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Příklad sady vzorových radiogrsaO dle погшу Ри 03 6001-Signa Slatina • С. 
(Kategorie vad A Plynové bubliny a bodliny ) - stupen velikosti a 
a četnosti vad 1 ai 5 ) 

Al-G 

Ф ф 

P 
t 

š 
» 

• m 

9 

A.2-G 

st.2.1 st.£.2 

.p 
* • 

* 

m • 

9 

é • 

' * 
* . « # ' t 

A3-« ' 

et.5.3 

st.č.5 
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St&uoveai velikosti,Tetunsti klasifikačního s tur uč- při hodnocení 
vad odlitků podle radlogroBÜ dle smornic? č.Cít. 22/1985 

Stanovení velikosti vad 
Stupen velikosti 
vady "V" (Pro vady 
typu A,B,?,G) 

S E 0 ř S 5 Stupen velikosti 
vady "V" (Pro vady 
typu A,B,?,G) 

1 2 3 4 

Poměrný rozměr vady 
"H" v % do 10 

přes 10 
do 20 

přes 20 
do 40 přes 40 • 

UejvStSí charakteris-
tický rozměr vady 

V mg 
30 £0 120 pfes 120 

Stanovení Setnoatl vad 

Stupeň četnosti vad 
(pro vady typu 
A,B,F,G) 

S S 0 P s i Stupeň četnosti vad 
(pro vady typu 
A,B,F,G) 1 2 3 V 4 , 

Četnost vad 
«S» v S 

do 20 přes 20 
do 40 

přtts 40 
do €0 

přes 60 
do 100 

Stanovení klasifikačního stupni (velikost • četnoat) 

Druhy 
vad l í l s i í i k a í n í s t u p e n Druhy 
vad 

1 2 3 
1 

4 5 

A , В 1.2 
2.1 
1.3 

2,2 
3.1 
1.4 
2.3 

3.3« 3.2 
4.1, 2.4 
4.2 

ostatní 

Ca 
1.1, 1.2 
2.1 

2.2, 1.3 
2.3 

3.1, 1.4 
3.2, 2.4 ostatní 

Co 1.2 1.3 • 
2.1 

2.b, 1.4 
2.3, 3.1 

3.2, 3.3 
2*4, 4.2 ostatní 

г ,s - 1.1. 1.2 1.3, 1.4 ostatní 

I/, 2 - - .- - ojtetní 
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Přiklad postupu při klasiíikaci vad odlitku podle radiogremů 
dle вас mice 6 .CDS 21/1985 

- Vyhodnocení vad odlitků se provádí v místě největšího výskytu vad 2 
v normální oblasti radiogramů,kterou tvoří čtverec o ploše P" 4V t , 
t.j. čtverec o straně rovné dvojnásobku tlouštky stěny t(m1тИм.50 mm 
a max. 200 on). 

DRUB Ш И 
.Bubliny 1) Stanoveni velikosti vady • V • 

a) Určení charakteristického 
rozměru vady "X" » 

X -
b)Určeni panirného rozaSxu vady *M" 

Я - " 100 .... v JÉ 
t 

c)Velikost vady ве určí z tab.5. 2 
výš* uvedené aaSrnice 

2) Stanovení četnosti vad "3" 

a) S « •• .100 
d 

kde L • součet max.rozoSrd vad 
( Î +bg+Lj+I.̂ ) 

d »strana vyhodnocovaného 
čtverce (představuje dvoj-
násobek tlouětky stSny) 

b)Stupeň četnosti vad se určí 
z táb.č.4 výše uvedené směrnice 

3)3tanovení klasifikačního stupně odlitku 
se provádí podle druhu zjištěných vad 
na. rs.diogramu ve etanovenén úseku 
r.a základu vyhodnoceného stupně veli-
kosti а četnosti (?ab.č.6). 



Httximálni? přípustné vady při zkoušení odlitků prozařováním uvedené v normě DIN 1690 C. & 

i 

Druh 
VC<íy 

Označení 
vad 
dle ASTU 

V tlouStSk 
stčn 

mn 

Posouzení 
dle 
A 3 T И 

Maximálně přípustné vady pro jakostní itupen 
(označení etalonu ASTM) 

• 1 2 3 4 5 

~ Bubliny 
do 50 В 446 AI A3 A3 A4 A5 

~ Bubliny A 
přes 50 do 115 В 186 AI A3 A3 A4 A5 

přes 115 do 300 В 280 3) A3 A? A4 A5 

íiekovové 
vm?ctky В 

do 50 E 446 B1 B3 B3 B4 B3 íiekovové 
vm?ctky В 

přes 50 do 115 В 186 B1 B3 B3 B4 B5 

přes 115 do 300 В 280 3) B3 ВЭ B4 B5 

do 50 В 446 Cal,Gbl 
Col.Cdl 

Cba,Ca2 
Co2 (Cd2 

Ca3,CW 
Co3,Cd3 

Са4,СЪ4 
Cc4,Cd4 CaJ, Cb5 

stužoniny С přes 50 do 115 В 186 Cal.Cbí 
Col 

daj),čb2 
Co2 

Ca3, übj 
СоЗ 

Са4, СЬ4 
Cc4 Ca5, СЪ5 

1 
ь 1 

i přes 115 do Э0С В 280 3) Ca 2,СЪй 
С 02 . СсЗ Ca5, Cb5 

Trhliny D + E Nepřípustné 4) 
Nepřípustné 

4) 
Nepříp« Nepříp. 

5/ 
Dl, El 

* 

Podpšrky, 
chladítka 

do 50 В 446 Nepříp* Nepříp. Napříp. * П 6) Fl 
* 

Podpšrky, 
chladítka 

* 
přes 50 do 115 В 186 Nepříp« Napříp* Nepříp, 71 6) PI 

přes 115 do30O В 280 Nepřip. Nepříp. Napřip. П 6) 

itAhndnmit 

PI 

Póz,« 3) ZkouSí s| vSeobecně^ultrazvukem.U zkoušek prozařováním jt třeba^dodržené fcodnol 
5 rŠf пув 5 o ou* p^fp^e t n?™ do* uĵ í ch^ Л e k* v* ̂ vi si о в ti naZtloultce stíny odlitku 
(HPMnžrV^ >vt Tinnfcity, rnuní vňak být nvařenv h«z trhlin 
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RADIOIZOTOPOVÁ METODA ZKOUŽEK TŽSNŽNÍ 

Z. Jokš, M. Krejčí, Státní výzkumný ústav materiálu Praha 

Souhrn 

Je uvedena metodika měření těsnicích materiálů* Je za-
ložena na označení sledovaného oleje radioaktivním izotopem 
a na měření množství proniklého oleje zjiótovánim radioak-
tivity pomocí kapalných scintilátorů. 

Je popsáno zařízení na provádění těchto zkouSek, kte-
ré bylo vyvinuto a vyzkoušeno ve SVť&í. Je ukázáno, že meto-
da a zařízení umožňují měření netěsností různých druhů těs-
nění v rozmezí nejméně 4 řádů, a to s citlivostí setin mi-
ligramu oleje. 

1. tJvod 

Za současného stavu techniky dochází u nás u mnoha 
velkých a středních strojů a soustrojí ke značným ztrátám 
mazacích médii, zejména olejů. Na těchto ztrátách se podí-
lí do značné míry nedokonalost těsnicích materiálů, a to -
jak u pohyblivých, tak u nepohyblivých těsnění* tfnik olejů 
má značný vliv jak ekonomický, tak zejména ekologický* Pro-
to má vývoj nových těsnicích materiálů a kontrola jejich 
kvality stále astoucí význam* Kontrola kvality těsnění se 
provádí většinou jenom odhadem, a to množství oleje, které 
se musí doplňovat. Ve SVtfM byla proto vyvinuta citlivá me-
toda, která umožňuje kontrolu kvality těsnění, založená na 
radioizotopovém stopováni unikajícího oleje* Tato metoda 
je vysoce citlivá, bylo však nutné vyvinout příslušné zaří-
zení pro její aplikaci a vyvinout metodiku měření* 

2. Popis metody а. глМяюп-Г 

Metoda sledování úniku oleje netSstnostmi je založena 



- 281 - ) 

na. použití radioaktivních izotopů jako stopovačů. Prvním 
problémem zde bylo radioaktivní značení oleje. Zde byly: 
prověřeny tři možnosti značení nepolárních kapalin, jako 
je olej » 
1) značení přísadou radioaktivních indikátorů aditiv 
2) použitím komerčně dostupných radioaktivně značených uhlo-

vodíků 
3) přísadou indikátorů, zvláště pro tento účel syntetizova-

ných. 

Všechny způsoby mají své přednosti i své nedostatky, 
které byly podrobně posouzeny /1/. Z rozboru vyplynulo, Se 
pro zkoušky bude nejvýhodně j Si použít komerčně dostupných 
radioaktivně značených uhlovodíků, dodávaných tfwVR, v na-
šem případě n-hexadekanu, značeného na. uhlíku. 

Pro vlastní měření úniku bylo nutné zkonstruovat a. vy-
robit zařízení, které modeluje činnost těsněni a na němž 
lze porovnávat různé druhy těsnění za různých podmínek. 
Schéma zařízení je na obr. 1. Značený olej 10 je umístěn 
ve vnitřním pouzdru 4 a utěsněn zkoušeným těsněním 6 proti 
podložce 5• Vnitřní pouídro je svíráno šrouby 9 přes příru-
bu 2 a: vlastní komotii zařízení 1 proti deece 3 a. podložce 
těsnění 6. Komora je natlakována z tlakové lahve. Princip 
metody spočívá v tom, že netěsnost zkoušeného plastového 
těsnění způsobí průnik oleje do filtračního papíru nebo do 
buničité vaty 7. Věřením radioaktivity; filtračního papíru 
lze stanovit množství proniklého oleje, a to i ve velmi ma-
lém množství. 

Toto uspořádání modeluje skutečný stav v olejovém ma-
zacím systému, který je utěsňován předpjatým těsněním. So-
to zařízení umožňuje měření při proměnných hodnotách těch-
to veličin t 
a) tlak v olejovém systému 
b) druh oleje 
e) druh těsnění 
d) předpětí těsnění, pokud bude nastavováno momentovým 
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Obr. I. Schéaa zkušebního zařízení 

1 - konora 
2 - příruba 
3 - deska 
4 - vnitřní pouzdro 
5 — pokožka 

6 - zkoušené tssn*ni 
•7 - savý materiál 
8 - připojovací potrubí 
9 - šrouby 
10 - olej _ 



klíčem 
e) teplota, pokud bude komora umístěna v termostatu. 
Podrobnosti o použité metodě a zařízení jsou ve zpráva /2/. » 

3. Postup při zkouškách 

Nejprve byl připraven značený olej, a to tak, že obsah 
ampule se 14 mg n-hezadekanu byl vložen do 50 ml oleje 
8-6-AD. Tato směs byla míchána magnetickým míchadlem po do-
bu 12 hodin, jak bylo již dříve vyzkoušeno /1/. Tak byl při-
praven radioaktivně značený olej, z něhož bylo 4 — 5 ml na-
pipetováno do vnitřního pouzdra komory a předem vloženým 
zkoušeným těsněním. Komora byla uzavřena, do prostoru pro 
savý materiál byla vložena buničitá vata a ze zásobní lah-
ve byl napuštěn pracovní tlak (0,2 - 2,5 MPa). Tlak v zaří-
zení byl kontrolován a nedochází-li ke ztrátě tlaku větší 
než 0,1 MPa za 24 hod., je možné považovat zařízení za tla-
kově utěsněné a je možno zahájit zkoušky. Podrobnosti jsou 
uvedeny ve zprávě /2/. 

Po dané době (1 - 30 dní) se během provozu buničitá va-
ta vyjme a vloží na její místo vata čistá. Použití vata se 
vloží do měřící nádobky, zařízené pro měření kapalnými sci-
ntilátory (v naší laboratoři je to přístroj TRICARB 300, vý 
robek firmy Packard Instr. USA) a. změří se jeho aktivita. 
Kromě toho se tímto přístrojem změří i malý podíl (50 jal) 
původního oleje. Tím se zjistí skutečná radioaktivita pou-
žitého oleje, protože t 
1) skutečné hodnoty aktivit se mohou lišit od údajů dodava-

telů 
2) vzhledem к malé hmotnosti původního zářiče (14 mg) může 

při vymývání zůstávat část aktivity v ampul i, čímž může 
docházet ke ztrátám aktivity. 

Skutečná aktivita použitého oleje byla 431.37 kBq.ml"1 
Množství oleje proniklého za daných podmínek těsněním, je 
možná vypočítat z aktivity, naměřená • buniČité vatě, ze 
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skutečné měrné aktivity-а z hodnoty hustoty použitého ole-
je (v naěem případě j) - 0,9) t 

« • - r - ř a > 

kde II je množství proniklého oleje v g 
i. je naměřeni aktivita oleje v Bq 
S je měrná aktivita použitého oleje v Bq/ml 
je hustota.oleje 

4. Yvsledkv měřenf rin-tVn oleáe těsněním 

V prvé fázi měření bylo použito současně dvou komůrek 
podle obr. 1, kde pod přetlakem 1' HPa byl převodový olej* 
Jako sledovaného těsnění bylo. použito těsnicí šňůry PP, 
která byla vyvinuta ve tfí ÖKD Praha a je vyráběna v podni-
ku Strojplast Píseň - Černice. Jedná se o plastový typ těs-
nění, který má předpoklady využití v celé řadě zařízení', 
např. převodovek, rozvodových skříní, vozidel, kompresorů 
apod. 

Po určité době, v našem případě po 15* 44, 56, 70 a 
101 dní provozu zařízení, byl savý materiál vyměněn a změ-
řena jeho aktivita podle popisu v minulé kapitole. Výsled-
ky měření jsou na obr. Z* Na vodorovné ose jsou hodnoty do-
by provozu ve dnech, na levé straně svislé osy jsou hodno-
ty celkové aktivity, uniklé těsněním do savých materiálů, 
tedy součet těchto aktivit po dané době. Na. pravé straně 
svislé osy jsou tyto hodnoty přepočteny podle rovnice (1) 
na hodnoty uniklého olej« (avšak na rozdíl od rovnice (1) 
v mg). 

5* Kontrolní měření 

Kromě měření netěsností těsnicí šňůrou PP byla prová-
děna kontrolní měření s dalšími materiály. Podle informaci 
/3/ ее к těsnění převodových skříní používá speciálního: 



- 285 

1500 "J 

1000 J 

500 

Obr.2 tfnik oleje t»sn*nim FP 
Žas 

[dhy] 



- 2 B É -

tvrzeného papíru. Tento speciální papír nebyl v době zkou-
šek к dispozici a. proto jsme v prvé fázi použili tvrzeného 
papíru obyčejného. 

Měli jsme v úmyslu provést kontrolní měření za stej-
ných podmínek, jako u měření s těsnicí šňůrou 5T, tj. za 
přetlaku 1,0 MPa. Toto náhradní těsnění však bylo tak nedo-
konalé, že olej přetlakem těsněním vytekl, savý materiál 
byl kompletně nasycen a zbývající olej ještě přetekl do och-
ranné nádobky. Měření s tímto materiálem pod tlakem bylo te-
dy neúspěšné a.bylo proto opakováno bez přetlaku. Naaycený 
savý materiál byl však také změřen. Z tohoto měření byla 
vypočtena maximální aktivita a tedy maximální hmotnost unik-
lého oleje, která lze vyvinutým zařízením zjišíovat při pou-
žité měrné aktivitě oleje, jak bude uvedeno v dalších kapi-
tolách. 

Výsledky měření s těsněním z tvrzeného papíru bez tla-
ku jsou na obr. 3» Z obrázku je vidět, že kvalita těsnění 
tvrzeným papírem je podstatně horší než u šňůry FP, a to 
asi o 3 řády, přičemž těsnění šňůrou bylo prováděno za přet-
laku 1,0 MPa a těsnění tvrzeným papírem pouze s hydrostatic-
kým tlakem (výška asi 15 mm oleje). Rychlost úniku je přib-
ližně 25 mg oleje za 24 hodin. 

Další materiál, který jsme zkoušeli, bylo těsnění IT 03 
podle ČSN 029021 (tzv. klingerit). Měření bylo prováděno za 
stejných podmínek, jako u těsnicí šňůry PP, tj. za přetlaku 
1,0 MPa. Výsledky měření jsou na obr. 4. Z obrázku je vidět, 
že kvalita, těsnění je přibližně stokrát horší než u těsnicí 
snůry PP za stejných podmínek. Rychlost úniku je 2 mg za 
24 hodin. 

6. Zhodnocení zkoušek a vyvinutého zařízení 

Zařízení, vyvinuté ve ŠVŮM, umožňuje zkoušky různcých 
druhů nepohyblivých těsnění proti průniku zejména nepolár-
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[any] 

Obr. 3 Únik ola-je tvrzeným papírem 
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[any] 

Obr. 4 Únik oleje t»3n*ním IT 03 



nich kapalin typu minerálních olejů» Tento olej může být 
pod přetlakem v rozmezí 0 — 5»0 MPa a samo těsnění může 
pracovat pod nastaveným tlakem* Pro měření kvality těsně-
ní se vyhodnocuje množství oleje, uniklého těsněním za. da-
ných podmínek. Je použito velmi citlivé stopovací metody s 
využitím radioisotopů. Olej se značí přidáním uhlovodíků, 
které* jsou součástí základního materiálu oleje (ne jeho pří_ 
sady). 

6.1 Přesno3t_mj3tod2£ 
je dána jednak přesností vlastního měření, jednak přes-
ností modelování těsnění. Přesnost vlastního měření je 
vysoká, asi 1 % změřené hodnoty, tj. asi tisíciny mik-
rogramů oleje. Druhá část, tj. přesnost modelování, bu-
de záviset na typu těsněného zařízení a nelze ji tedy 
určit předem. Lze však říci, že tato přesnost bude ov-
livňovat metodu daleko více, než ověření radioaktivity. 
U relativního -mRvení, tj. při srovnávání různých druhů 
těsnění, bude však vliv modelování do značné míry kom-
penzován a přesnost měření se bude blížit přesnosti mě-
ření záření. 

6.2 Ме^ё_^1_т0г1^1ле_цп1ку_о1е^е 
lze odhadnout z úplného nasycení savého materiálu. У na-
šem případě jsme jednou naměřili 124 kBq, což znamená 
únik 250 mg oleje v jednom měření. Součtem více měření* 
můžeme ovšem dostat hodnotu vyšší. Tato hodnota je však 
také ovlivněna použitou měrnou aktivitou, jak je vidět 
ze vztahu (1). Použitím nižší měrné aktivity, např. o 
dva řádky, lze měřit úniky olejů desítek gramů oleje. 
Tato hodnota však není tak významná, jako její opak, 
tj.nejraenší měřitelné úniky oleje. 

6.3 Citlivoa£ metody 
je dána nejmenSím množstvím uniklého oleje, které 1 м 
naměřit. Z obr. 2.je vidět, že tato citlivost u prove-
deného měření, je řádu desetin mikrogramu. Tuto pitli-
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vost lze zvýšit použitím oleje o vyšší měrné aktivitě. 
Z důvodu způsobu značení a dané měrné aktivity dodáva-
ného radionuklidu však měrnou aktivitu použitého oleje 
je možné zvýšit pouze asi o 1 řád. Přesto však citlivost 
metody, dané hodnotou setin raikrogramu uniklého oleje, 
lze označit za velmi vysokou. 

7. Závěr 

Na obr. 5 jsou shrnuty výsledky měření netěsností u 
různých materiálů. Z obrázku je patrné, že vypracovanou me-
todou lze zjišíovat hodnoty úniku oelej v rozmezí asi 4 řá-
dů, přičemž nejnižší hodnota činí setiny miligramu. Jde te-
dy o metodu mimořádně citlivou, přesto však použitelnou 1 
pro vyšší hodnoty úniku. Bude ji možné použít např. pro kon-
trolu kvality těsnění u turbodmychadel, turbokompresorů, 
motorů dopravních prostředků, stabilních motorů!epod. Zvláš-
tě se nabízí použití u těsnění převodovek a rozvodových 
skříní. Další aplikace nejsou samozřejmě vyloučené. Nevýho-
dou vypracované metody je nutnost používat radioizotopů, 
tedy to, že se nejedná o provozní metodu. Servis však může 
zajišťovat radioizotopová laboratoř SVtftí, která aá pro tu-
to práci kádrové i přístrojové vybavení. 

8.» Použitá literatura 
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/2/ Z. Jokš, H. Krejčí : Radioizotopová metoda zkoušek těsně-
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PREUÁDZKOVÉ KONTROL V MATEBIALU PRIMARHVCH KOLEKTOKOV PG JE s W E E 440 

názov niesta kontroly: netoda kontroly 

hrdlová časť primárného kolektora UIZi,KAPi,UZ 
zuary primárného kolektora V4Zi,)(APi 
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UIZ - vizuálna kontrola 
KAP - kap i l á m a kontrola 
LH - luniniscenčná kontrola 
U2 - ultrazvuková kontrola 
i - interne 
e - externe 
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PfiACOVNÉ ZAÍAŽENIE V PRIHÓBNVCH KOLEKTOBOCH PAKOGEMEBA'TOBOU JE S W E R 446 

i 
r-o 40 ••jy 

TEPLOTA : do 48 st.Celsia 

Ш Ш Ш ULHXOSÍ : do 100 * 

BADIAÍNÉ ZAfAŽEHIE : do Vš У & / Ш . pozn.: po 10 rokoch prevádzfcy 

POVRCHOVÁ' KONTAMINACI A : rádoue 100 Bq/cm2 
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( v ý v o j V Ü J E a S U S I B r a t i s l a v a ) 

V Y H O D N O C O V A C Í S O F T W A R E S Y S T É M P R E P C / A T 
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11 10 12 13 

1 - MODUL POHONU STUM 
2-STOJAN 
3- STLP 
t- VOZÍKY MANIPULÁTORA 
5-REŤAZ 
6-ZÁTKA 
7- ODCERPÁNRNIE ROZTOKOV 
8- RJM 
9- NAPÁJACIA JEDNOTKA tXKO 
10-ZDROJ El 
11- NÁDRŽ A PNEU-ROZVOD 
12- MCRACÍ A VYHODNOCOVACÍ SYSTÉM 

-ULTRAZVUK 
13- MERACÍ A VYHODNOCOVACÍ SYSTÉM 

-VÍŘIVÉ PRÚDY 
V,- HADICOVÝ ZYÜZOK 
15- KÁ6L0VÝ ZVK2DK 

ZARIADENIE PRE KONTROLU, DIAGNOSTIKU A OPRAVY 
KOLEKTORA PG (ZOK- PG01) 

Obr.c.1 
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1- BUBNOVÝ ZÁSOBNÍK SO SO'. 
VP 

2-SONDA VP 
3-PREKL.SPOJKA S VQLNCBEHC. 
4-PLANĚTOÁ PŘEVODOVKA 
5-EU. MOTORY POHONU 
6-TV KAMERA CCD 
7- SVIETIDLO 
В - VODIACA RÚRKA SONDY 
0-PŘÍTLAČNÉ VALČEKY 
10-PŘÍTLAČNÝ MECHANIZMUS 

MOOUL PRE KONTROLU VÝMENNÍKOVÝCH RÚROK 

VÍŘIVÝMI PRÚDMI (VP) 

obre. 2 
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1HLÄ/CA PRE VP KONTROLU 
POVRCHOV 

2. VYSÚVACI MECHANIZMUS. 
3. DOŠKA VYSOVACIEHO 
MECHANIZMU 

4.PRUŽNÉ TELESKOPY 

KONTROLU POVRCHOV METODOU VP 

obr.č. 3 
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obr. č. i* 
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1-HLAVICA 
2-Ra-ŽIARIČ S KRYTOM 
3-OZUBENY SEGMENT 
í-KOLEČKO S VRÚBKO\ANÍM 
5-POHON 
6-KAMERA A OSVETLENIE 

MODUL PRE KONTROLU TESNiACICH ZVAROV 

VÝMENNÍKOVÝCH RÚROK PREZAFJMNÍM 

obr.č. 5 
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1. NOSNÁ DOŠKA 

Г MLEŠAOE 2ARIADEME 

г OMÝVACÍ SYSTÉM 

A. SYSTÉM NÁSTREKU 

5.ČERRMXO 

MODUL PRE KAPÍLÁRNU KONTROLU 

obr.c.7 



1. DOŠKA 

2.0SVETLENIE 

3.2RKADL0 

V КАМЕ RA 
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ДЙГЭйД. 

h V 

1.VYS'JVACI MECHANIZMUS 

2.DEK0NTAM1NACNÁ HLAVICA 

.3.NAPÁJACIA JEDNOTKA 

MODUL PRE LOKÁLNU DEKONTAMINÁCIU 

obr.č.9 
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fRívaз r̂ -issii'C' 
VZDUCHU 2 НКД?/ЗЦУ 

VZBUCÍR 

13L0K MODUL U 

2.HLAVICA V B R Á T . Y 

3. NÁDRŽ PRA^ 
KVAPAUNY 

VZDBO; Щ1 

MODUL P * € ELEKTROfSKROVÉ OPRACOVANIE 

obr. č. 10 
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« BOO 

1. DOŠKA 

2. PNEUMATICKÝ MOTOR 

3. 'NDUKČNÝ SNÍMAČ 

4. C3ORNĚ RAMENO 

5. SKR1NA 

6 RYCHLOSPOJKA 

OPORNÝ MODUL - PNEU 

obr. Č. 11 
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-К RIADLACEJ JEDNOT KE 

1.VYSÚVACÍ MECHANIZMUS 

2.0P0RMÁ HLAVICA-ELEKTRO 

3. SVETIOMET 

(».KAMERA 

5. MOTOR 

6-ZÁKLADNÁ DOŠKA 

OPORNÁ HLAVICA - E L E K T R O 

Obr. č. 12 
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Viacfcanálový ultrazvukový defektoskop USAT 1 

Výrobca : 
Počet meracích kanálov : 
Pracovná frekvencia : 
Počet taktow : 
Perioda taktov : 
Zosilnenie : 
Rozsah kontroly : 
RýchlosC zvuku : 
Počet meracích brán : 
Rozsah brán : 
Výstup na počítač : 

ZfK NDR 
16 vysielacích, 16 přijímacích 
1 * 4 MHz 
32 
3 t 255 ins 
ВО dB s rozlišením 1,2 dB 
О - 5000 mm 
800 - 9999 m/s 
2 
О - 5000 mm 
DMA kanál, maximálně hodnota amplitú-
dy a vzdialenosti chyby v bráně 

Vyhodnocovací systém pre UZ merania 

Počítač: PC AT IBM kompatibilní 

Software : výpis nameraných hodnot amplitúdy 
a vzdialenosti pře jednotlivé takty 

- histogram výskytu smplitúd 
- zobrazenie priebehu amplitúdy a vzdialenosti pre 

daný takt 
- plošné zobrazenie výskytu chýb 
- 3D zobrazenie výskytu chýb 
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too 200 ЗМ 

Mi€?r-Jcí* Vfclic-O vyjmi \sy\rrljmi 
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MECHANIZOVANÁ KONTROLA TEPLOVÝMENNÝCH RÚROK PAROGENERÁTOROV JE 

MANIPULATOROM ZOK P G - 1 

Ing. Milan Herka, VÚJE Trnava 

1. Úvod 
Teplovýmenné rúrky parogenerótorov (PG) jádrových elektrár-

ní podliehajú v prevádzke tepelnémum mechanickému a koróznemu 
pösobeniu. Preto je potřebné věnovat im pozornost a sledoval 
ich stav počas celej doby Životnosti parogenerátora. Za týmto 
účelom bol vyvinutý i modul kontroly rúrok PG manipulátora 
20K PG-1 vo VÚJE (popis modulu je uvedený v referáte Ing. Her-
mana). Modul v spojení s manipulátorom, msracim prístrojom 
vířivých prúdov a sondou umožňuje vyskúSai lubovolnú rúrku 
teplovýmenného zvezku kolektore. Účelom takejto kontroly je 
hlavně získanie Statistických údajov o kvslitatfvnom stave ma-
teriálu teplovýměnných rúrok PG, t.zrt. o úrovni ich когогпеЬо 
a mechanického poäkodenia. 

2. Usporiadaniě merania 
Podia druhu použitého skúšobného systému vířivých prúdov 

umoSnuje manipulátor viacero spösobov skúšania. Na obrázku 
£.1 je schématické usporiadaniě merania pre případ analogového 
a digitálneho skúšobného systému. 

Počas merania sú merací přístroj a záznamové přístroje 
umiestnené v reaktorovej sálé, v blÍ7kosti otvoru nad paiogene-
rátorom. S manipulátorom je merací přístroj přepojený kabelážou. 

Vyhodnocovací analyzátor signálov je umiestnený mimo bloku 
JE, v laboratóriu. 

Manipulátor zabezpečuje rijdené súradnicové navádzanie 
ekúSobnej sondy: vířivých.prúdov а о kontrolovaných.rúrok, zasu-
nutie sondy do rúrky a vysúvanie sondy z rúrky počas merania. 

Merací a vyhodnocovací systém analóoovv 
Pre případ analogového systému má VÚJE к dispozici! nasle-
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dovnú přístrojoví] techniku : 
nerací přístroj vířivých prúdov MIZ-12, firmy ZETEC, USA 
14-kanálový raerací magnetofon TEAC XR-510, Japonsko 
2-kanálový liniový zapisovač ZDR 1-T, Chirana, ČSFR 
16-kanálový analyzátor signálov MULTIDATA III, NSR, s 
přídavnými zariadeniami: 

Pri tomto usporiadani merania zabezpečuje manipulátor ZOK 
spolu s modulom vířivých prúdov polohovanie sondy v kolektore 
a pohyb sondy do rúrky a z rúrky. Tieto operácie je možné vy-
konávat bud v ručnom alebo v automatickom režime podia zadané-
ho programu. 

SkuSanie 
Merací přistroj MIZ-12 umožňuje na(>ájanie skúšobnej sondy 

štyrmi nezávislými frekvenciami. Okrem toho umožňuje sCítanie 
signálov v dvoch mixážnych moduloch za úfielom potlačenia vplyvu 
rušivých faktorov na užitqčný signál. NajvýznamnejSie rušivé 
faktory pri skúšani rúrok sú podpěry rúrkového zväzku, kolí-
sanie vnútorného priemeru rúrky (pútnicový efekt) a kmitanie 
sondy v rúrke. 

Bežne na skúšanie rúrok používáme tieto frekvencie : 
25 kHz, 100 kHz, 200 kHz, 700 kHz. Pre potlačenie rušivých 
faktorov používáme sčítavanie týchto signálov : 100 kHz + 200 kHi 
(MIX 1), MIX 1 + 700 kHz (MIX 2). 

Před meraním sa skúšobný systém nastavuje na kontrolnej 
rúrke s umělými defektami, představujúcinri lokálně úbytky, hrůb-
ky steny rúrky. 

Počas merania sa na magnetofon zaznamenávajú signály všet-
kých vyššieuvedených frekvencil. 

Vyhodnocovanie 
Namérané údaje sa vyhodnocujú po ákortčení merania v labo-. 

ratóriu pomocou analyzátore MULTÍOATA.III. Analyzátor umořňuje 
prehliadnutie signálov vŠetkých meracích frekvenci! a mixov 



v režime zobrazovania x-t, y-t, x-y a výpis zvolených signálov 
pomocou tlačiarne a plotera. 

4." Meraci a vyhodnocovací systém digitálny 
Tento systém bol vyvinutý vo \МЗЭЕ v spolupráci s Elektro-

technickou fakultou SVST v Bratislavě. Pozostáva z nasledov-
ných komponent : 
- i meraci přistroj vířivých prúdov ECTER-M 

2-kanálový liniový zapisovač ZDR 1-T, CHIRANA, počítačové 
programy pré analýzu a hodnotenie údajov. 
Meraci systém ECTER-M pozostáva 2 analógovo-digitálneho 

prístroja a počítaCa, kompatibilného s počitačmi radu IBM 
PC AT. Meraci přístroj napája skúšobnú sondu Styrmi nezávislými 
frekvenciami v rozsahu 10 kHz - 1 MHz. Celkové zosilnenie me-
recej trasy je 70 dB. Parametre prístroja sa nástavujú progra-
movo cez počítač. Počítač dalej zabezpečuje zobrazovanie na-
měřených údajov a ich uloženie na pámaiové médium (disketa 
alebo streamer). 

Meraci systém ECTER-M je schopný pracoval v dvoch reži-
noch : 
a) autonómny režim 

.v) závislý, riatfený režim. 
V prvom případe manipulátor ZOK spolu s modulom vířivých 

prúdov zabezpeCuje programové polohovanie sondy v kolektore 
a tiež posuv sondy v skúšanej rúrke. Meranie (zber dát) prebieha 
v nastavenom časovom intervale nezávisle od manipulátora. 

V druhoro případe manipulátor okrem horeuvedených funkci! 
riaditiež zberdát meracieho prístroja v závislosti od polo-
hy sondy v skúSanej rúrke. 

SkúSanie 
Pred meraním sa skúSobný systém nastavuje na kontrolnej 

rúrke s umělými chybami podobné ako v případe analogového 
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systému. Při meraní sa používájú len základné frekvencie bez 
ich kombinácií (mixov). Na zobrazených signáloch je možné 
ovplyvňoval ich zosilnenie a fázu. Namerané údaje rúrok sa 
ukladajú na pamaíové médium pomocou streamera. 

Vyhodnocovanie 
» _ . 

Vyhodnocovanie údajov merania sa vykonává v laboratonu 
pomocou počítača kompatibilného s radom IBM PC AT a programo-
vého vybavenia, zostaveného v spolupráci VÚJE - SVŠT Bratislava. 

Hodnotiace programy umořriujú následovně operácie s namera-
nými dátami : 

sčítavanie signálov lubovolných dvojíc kanálov za účelom 
potlačenia vplyvu rušivých faktorov 
zobrazenie signálov v režime x-t, y-t x-y 
meranie amplitudy a fázy vybraných indikácií 
výpis indikáciá pomocou tlačiarne. 
Na obrázkoch č.2 a 3 sú zobrazené indikácie umělých chýb 

kontrolnej rúrky. 

5. Sondy 

Na skúšanie teplovýmenných rúrok PG používáme vnútorné 
válcové priechodné sondy vlastnej konštrukcie v zapojení di-
ferenciálnom, alebo absolútnom. Konštrukcia sondy zaistuje 
jej vodotěsnost a schopnost priechodu cez ohyby rúrky PG o 
polomere R=65 mm. 

6. Ookumentácia 

Pred meraním na parogenerátore sa pomocou počítača zosta-
vuje výběr kontrolovaných rúrok (viď obr.č.4) s výpisom ich 
suradníc. Po skončení merania sa opät pomocou počítača zosta-
vuje protokol s výpisom defektných rúrok, udáním druhu poško-
denia rúrok, polohy defektov a Statistickým rozložením nálezov. 
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ANALÓGOVÝ SYSTÉM ") 

Meranie 

Vyhodnocovanie 

Meranie 

Sonda 

I DIGITÄLNY SYSTÉM 

MANIPULÁTOR 
ZOK PG-1 

MERACÍ 
PRÍSTROJ Jj 

l u n 

LÍMIOVÝ 
ZAPISOVAČ 

ECTER 

RJM 

Vyhodnocovanie 

POČÍTAČ 
I A T 
Ü 

STREAMER 

DISKETA 

- 1 

DISKETA DISKETA i 

STREAMER 

Obr..С. i. Usporiadanie «erania 
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ZKOUŠENÍ PAROGENERÍTOROVÍCH 2RUBEK YÍÍrÍMl. PROUDY 
POMOCÍ MAHIPüUtPORU SIEMENS - KWU 

. Jiří Hofler, s.p. Vítkovice, Oatra-ra 

V letech 1988 - 1989 byl zakoupen ze sdružených prostřed-
ků в.р. ČBZ - EDU a s.p. Vítkovice víceúčelový manipulátor pro 
kontrolu a opravy parogenerátorů typu WBR 440 fy. Siemens -
EVU ze SRN. Manipulátor umožňuje jak kontrolu teplosměnných 
trubek metodou vířivých proudů a následná zaslepení defektních 
trubek klasickými strojními záslepkami dálky 68 mm, tak taká 
odříznutí horní části defektnfho kolektoru a přivaření nové 
horní části metodou svařování do úzké mezery. Rozšíření použi-
telnosti manipulátoru o dalSí kontrolní či opravárenská činnos-
ti je možná. Namátkou lze uvést např. ultrazvukovou kontrolu 
svarů kolektoru, kontrolu můstků kolektoru vířivými proudy po-
mocí rotaSní sondy • průběhu operace zaslepování, profilomot-

" rxckou kontrolu oblaBti roztěsnění trubky kolektoru apod. 

Větší pozornost bych vSak chtSl věnovat jednotce pro kon-
trolu teplosměnných trubek vířivými proudy (obr. t). Její důle-
žitou součástí je modul pohonu sondy, uchycený na suportu mani-
pulátoru. Polohování manipulátoru a pohon sondy je ovládán ří-
dící jednotkou« která pře a sériové rozhraní RS 232 spolupracu-
je se zařízením pro pořizování & záznam dat vířivých proudů. 
Zařízení využívá Špičkového multifrekvenčního defektoskopu 
MIZ - 18 A. (tzv. Blue Box) fy. Zetec US1, řízeného s klávesni-
ce počítače HP 236 s kapacitou paměti 1 KByte SAM fy. Hewlett -
Packard (USA). Analogové signály, aplikované na vnitřní sondu 
o průměru 11,5 mm - výrobce fy. Siemens - KWU (obr. 2), jsou 
po zpracování okamžitě digitalizovány 16-ti•bitovým analogově-
digitálním převodníkem a jejich další použiti se děje výhradně 
v digitální podobě (zobrazení na obrazovce monitoru« tisk atd.). 

Záznam dat spolu se souřadnicemi zkouSené trubky, předaný-
mi řídící jednotkou manipulátoru na speciální předřormátovanou 
16-ti stopou digitální kazetu s kapacitou 67,1 MByte, se prová-
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Schematische Anordnung der Pr&felnrichtung 
für die DE-Kollektor-Helzrohrprüfung 

Geräteanordnung bei der MeOwert-Aufnohme 

Geräteanordnung bei der 
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dí na magnetofonu typu HCD - 75Z fy» Zetec. Systém je doplněn 
potřebnými interfejsy (HS 232, HPIB, GPIO), kabeláží a přís-
lušným programovým vybavením (systém DISC)« 

Vyhodnocování záznamů dat se provádí kvazlparalelně na 
práčovišti, umístěném mimo kontrolované pátraio. Sestavu tvoří 
další počítač HP 236 s kapacitou paměti 3 MByte RAM, magneto-
fon HCD - 75Z pro čtení dat z kazety, externí dvojitá disketo-
vá jednotka 3,5" HP 9122C a tiskárna HP 2225A THINK JET, dopl-
něná o BUFFER 2 MBYte, který podstatně urychluje práci s po-
čítačem při současném tisku dat. Systém je doplněn příslušným 
programovým vybavením pro analýzu signálů (DATA ANALYSIS) a 
pro přípravu a«vyhotovení zkušebních plánů, zpracování a do-
kumentování výsledků kontroly (INSPECTION MANAGEMENT SYSTEM) 
- obr, 3, Všechny programy, psané v jazyce MULTIFORTH jsou 
převzaty od fy» Zetec a je možné je libovolně kopírovat» Och-
rana proti nežádoucímu rozšiřování je založena na nutnosti 
existence speciálního modulu (klíče), připojeného na sběrnici 
HPIS při práci s daným programem» 

Přínosem fy» Siemens - KWU к programovému vybavení je pro-
gram DIWAN, který slouží к přípravě parametrů pro vytvoření 
potřebných mixů* Zvláštností oproti předchozímu zařízení в de-
fektoskopem MIZ - 12 je to, že se přísluěné mixy vytvářejí až 
při analýze signálů» 

Zkušební zařízení umožňuje pracovat současně se 4 frek-
vencemi (konkrétně jsou používány frekvence 900, 200, 100 a 
25 kHz), dovoluje vytvořit až 8 mixů, je možné současně vyz-
koušet jedinou sondou v diferenciálním i absolutním zapojení 
(nutno však použít referenční sondu v etalonové trubce в pokud 
možno stejně dlouhým přívodním kabelem)» Při rychlosti pohybu 
sondy v trubce při snímání dat v » 200 mm.s™^ a.při 400 vzor-
cích A/D převodníku za sekundu je zkušební krok s a 0,5 mm» 
Je možné volit samozřejmě i větší počet vzorků za sekundu, 
avšak zkrácení zkušebního kroku nepřináší žádné další Informa-
ce při rychle se zvyšujících nárocích na kapacitu záznamového 
média a tím i zhoršující se ekonomice zkoušení* 
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Zkoušení trubek se provádí odděleně z obou kolektorů, a 
to až do oblasti vrcholové podpěry v ohybu trubky, vady však 
s určitým překrytím tak, aby byly trubka zkoušená po celé své 
délce* Oprávněnost tohoto postupu potvrzuje několik nálezů in-
dikací vad v této oblasti trubkového svazku, zjištěných při 
nedávné 100 J6 kontrole parogenerátoru na 2* bloku JB NORD v Ы Ш , 
kterou prováděla fa* Siemens - KWU, 

V ČSFR se zkoušejí trubky manipulátorem Siemens - KWU, 
obdobně ve smyslu návrhů-jednotlivých dodatků IPZJ pro EBO, 
EMO a EDU, ve kterých jsou uvedeny mimo jiné jak závazná zku-
šební plány, tak i kritéria-pro zaslepování. Tyto návrhy však 
nebyly dosud příslušnými zainteresovanými stranami schváleny. 
Přesto však na EBV probíhá zkoušení trubek od počátku roku 
1990 již podle příslušného návrhu. Ze strany horkého kolekto-
ru se zkouší rozsah caa 20 % (1158 trubek poloviční délky, tj. 
20,91 %), ze strany studeného kolektoru cca 10 % (654 trubek 
poloviční délky, tj. 11,81 %). Celkem je tedy zkoušeno т jed-
nom parogenerátoru cca. 15 % trubek (18T2 trubek poloviční dél-
ky, tj. 16,36 Tento pevný rozsah zkoušení může být podle 
potřeby rozšířen o netěsné: trubky, zjištěné bublinkovou meto-
dou a jejich okolí a o okolí trubek e Indikací vad nad 50 % 
zeslabení tloušťky stěny. Příklad dílčího zkušebního plánu je 
uveden na obr. 4» 

První nasazení manipulátoru Siemens - KWU se uskutečnilo 
v únoru 1990 na 2. bloku EDU. Bylo vyzkoušeno celkem cca 12 % 
trubek. Při zkoušení nebyly nalezeny žádné indikace vad, avšak 
v praxi byly ověřeny možnosti zařízení a součinnost obsluhy 
manipulátore a jednotky snímání dat vířivých proudů«. 

Při následující kontrole na 1. bloku EDU v červnu 1990 
byl plánovaný rozsah zkoušení dodržen v plné výSii Při táto 
kontrole byla nalezena indikace vady 74 £ v oblasti podpěry a 
dále byla touto metodou potvrzena vada, zjištěná bublinkovou 
metodou. Při pozdější detailní analýze bylá tato vada vyhodno-
cena pomocí nově vytvořeného mixu pro vady v podpěrách jako 
100 % zeslabení tloušíky stěny (obr. 5). Defektní trubka byla 
samozřejmě zaslepena. ' 
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Při kontrole na 4. bloku EDU v červenci 1990 byl vyxkou-
ien plánovaný počet trubek s drobnými rozdíly, nebol ae jedna-
lo o parogenerátor sovětská výroby. Při kontrole byly naleze-
ny 3 indikace vnějších vad 38 í5, 63 % a 79 % vždy • oblasti 
podpěry a 2 indikace vnitřních vad 22 56 a 25 % ve volná oVLas-
ti trubky, 

• Velice cenné výsledky byly získány na 3, bloku EBO v sxp-
nu 1990 při informativní kontrole 8 ks trubek, určených к zas-
lepení manipulátore:« Siemens - KWU po předchozí kontrole mani-
pulátorem ZOK PG 1, Byla to zatím jediná příležitost к pnuté-
mu srovnání výsledků obou zkušebních systémů při reálné kon-
trole na provzovaném parogenerátoru, Krone trubek, určených 
к zaslepení, byly vyzkoušeny také další trubky s Indikacemi 
vad nad 50 % a další 2 náhodně vybrané řady v segmeatu II so 
strany horkého kolektoru. Pro krátkost času, který byl к dl»» 
pozici, nebylo možné použít při hodnocení příslušné mixy, pres-
to však byly všechny původně zjištěné Indikace při kontrole 
VťfjE potvrzeny. Avšak u výsledků VÚJB byl zjištěn částečný po-
sun směrem к vyšším hodnotám zeslabení tlouaíky stěny, který 
převyšuje běžně udávanou pře ano и t i 10 Ze vzájemné konzul-
tace nad zjištěnými výsledky vyplynula, že rozdíly v hodnoce-
ní souvisí hlavně s odlišnou metodikou odčítání iShlu fázového 
natočení Indikací vad, což je dáno především rozdílnou příst-
rojovou technickou obou pracovišť. Proto bylo dohodnuto, ie 
při ručním odčítání fázového úhlu u zařízení ttUZ - 12 bude 
postupováno analogicky, jako u zařízení MIZ 18A, kde je tato 
operace vykonávaná počítačem bez možnosti ovlivnění operátorem. 
Při další kontrole v oblasti, která nebyla předtím zkoušená 
VÚJE, byly nalezeny indikace vad 70 % a 93 ъ nichž druhá v 
pořadí byla operativně po dohodí a EBO zahrnuta mezi trubky, 
určené к zaslepení, 

V ne jbližší budoucnosti proběhne plánovaná kontrola na 3. 
bloku EDU, Velice cenná výsledky by •• budoucnosti jistě přines-
la tzv. nulová kontrola v rozsahu 50 at 100 % na některém % py-
rogen« rátorů EMO ještě před uvedením do provozu. Tím by byl vy-
tvořen předpoklad pro sledování rozvoje degradace trubkového 
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svazku v průbŽhu životnosti parogenerátoru. Ha této kontrole 
by mohly zcela, určitě participovat oba manipulátory, která jsou 
• současné dob3 v ČSFR к dispozici. Ji2 dnes je rovněž nutno 
uvážlivě rozhodnout, jakým způsobem bude v budoucnu prováděna 
kontrola trubek na 2TB, neboí je zcela jasné, že kontrola tep-
losmětmých trubek parogenerátorů metodou vířivých proudů, si 
v ČSFR evé místo, na elanci uhájí. 
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Nedeštruktívna kontrola teplovýmenných rúrok parogenerátorov 
metodou vířivých prúdov v ČSFR a vo svete 

Ing. Josef Plášek 
VtJJE Trnava 

So zvyšováním požiadaviek na bezpečnú a spolahlivú prevádzku 
jádrových elektrární v ČSFR a vo svete stúpa význam kontroly tepLn-
výmenných rúrok parogenerátorov metodou vířivých prúdov. Táto 
metoda nedeštruktívneho skúšania má rad nesporných výhod ako značnťí 
rýchlosť kontroly, dobré možnosti automatizácie s využitím počítá-
čovej techniky a poměrně rýchle vyhodnotenie velkého počtu meraní_ 
Z hl'adiska diagnostikovania stavu je potřebné zaznamenat nulový 
stav rúrok (predprevádzkové kontroly) v 100% rozsahu. Výsledky 
predprevádzkových kontrol spolu s výsledkami prevádzkových kontrol 
umožnujú prognózovanie životnosti parogenerátorov, pretože rúrkový 
zväzok je považovaný za kritické miesto parogenerátora z hladiska 
životnosti. 

Nevýhodou tejto metodiky bolu do značnej miery abstraktně 
hodnotenie v percentách úbytku steny rúrky s určením lokalizácie 
na vonkajšom alebo na vnútornom povrchu. Rýchly rozvoj tejto 
metodiky, vývoj nových sond (rotačné, príložné, multisondy), 
softwarové a hardwarové vybavenie a v neposlednom rade praktické 
poznatky s prevádzkovými kontrolami teplovýmenných rúrok a ich 
poruchami umožňujú daleko presnejšiu kvalifikáciu a kvantifikáciu 
chýb. Je možné určif medzikryštalickú koróziu, koróziu pod napätim, 
jamkovú koróziu, opotrebenie, zoslabenie steny, zvačšenie priemeru 
rozválcovaním, přechody- vo válcování a záseky . 

Tieto informácie slúžia pre prevádzkovatela pri korekcii 
režimov prevádzky připadne pre konštruktérov ako podklady pre 
inováciu konštrukcie parogenerátorov. 

Ak chceme získaf obraz o celosvetovom vývoji, postačí ak 
sledujeme 2 organizácie Specializované okrem iných druhov nedeštruk-
tívnej kontroly aj na vířivé prúdy, osobitne na teplovýmenné rúrky 
Institut Elektroprivredu Zagreb a západonemecká firma SIMENS - KWU. 
Tieto známe organizácie sú vybavené okrem iných aj manipulátormi 
pře kontrolu parogenerátorov jádrových elektrární typu W E R 440 
a Institut Elektroprivredu Zagreb i pre WER 1000. (Firma ZETEC 
vyvíja v Europe aktivitu prostredníctvom Institutu Elektroprivredu 
Zagreb, ktorej dodávajú manipulátory a prístrojovú techniku včítane 
programového vybavenia.) * . 
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V tabulke číslo 1 je pehlad o predprevádzkových a prevádzko-
vých kontrolách Institutu Elektroprivredu Zagreb v spolupráci 
s firmou ZETEC. Z prehladu je zřejmé, že na elektrární Krško 
v Juhoslavii (dodala firma Westinghouse, USA) bolo kontrolovaných 
100% rúrok v predprevádzkovej kontrole, potom v dalších rokoch 
v menšom rozsahu a v roku 1988 opäf 100% rozsah. V Bulharsku boli 
značné problémy s prevádzkou parogenerátora bloku 2 kvöli netes-
nostiam růrkového zuäzku parogenerátora. Po kontrole v roku 1988 
a následnom zaslepení 107 ks rúrok bol blok prevádzkovaný bez 
netěsnosti, čo prinieslo bulharskéj straně značný ekonomický efekt. 
V roku 1989 bola ďalšia kontrola v Kozloduji na parogeneráto-roch 
č. 2 a 5 na 2. bloku. Po tejto kontrole Cmajúc dostatočný počet 
informácii) pracovníci Institutu analyzovali výsledky kontroly a 
dali odběratelovi cenná informácie o stave rúrok parogenerátorov 
č. 2 a 5. Ako vidief z tabulky na rok 1990 majů Bulhaři kontraho-
vánu 100% kontrolu materiálu kolektorov na 4 parogenerátoroch typu 
WER 1000 na 6. bloku. 

Západonemecká firmy SIMENS - KWU má bohatú tradíciu v oblasti 
jadrovej energetiky ako dodávatel jádrových elektrární, ale tiež 
ako realizátor predprevádzkových a prevádzkových nedeštruktivnveh 
kontrol. 

V tabulke č. 2 je prehTad mechanizovaných kontrol metodou 
vířivých prúdov realizovaných firmou SIMENS - KWU. Na meranie použí-
vá firma SIMENS - KWU přístroje firmy ZETA TECHNOLOGY. Přehrad je 
len do řoku 1988. Okrem elektrární Lovisa 1 a Lovisa 2 vo Finsku 
sa neskoršie firma Specializovala i na ďalšie elektrárne typu WER 
440 a to prostredníctvom manipulátorov dodávaných Maďarsku na 
elektráren Pakš э v minulom roku aj do ČSFR do Vítkovic. 

V ČSFR ša kontrola teplovýmenných rúrok metodou vířivých prú-
dov začína v roku 1982, keď pracovníci VÚJE ručně skontrolovali 
niekoTko rúrok na PG č. 31 JE V-2 v Jaslovských Bohuniciach. Histó-
ria mechanizovanej kontroly sa datuje od marca 1989, kedy bol po 
prvý raz nasadený prototyp manipulátora ZOK 'PG-1 na PG č. 31 elekt-
rárne V-l v Jaslovských Bohuniciach kde bolo skontrolovaných 10% 
rúrok. Od februára začali kontrolu teplovýmenných rúrok aj Vítkovice 
zakúpeným manipulátorom firmy SIMENS - KWU, keď na parogenerátore 
č. 1 1. bloku JE Dukovany skontrolovali 125» rúrok. 
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Celkový prehlad o mechanizovaných kontrolách v ČSFR 
je v tabulke č. 3. Z prehladu je zřejmé, že rozsah doposial 
realizovanej kontroly v ČSFR je nedostatočný. Je potřebné zinten-
zívnit kontrolu, aby 60 najskör boli skontrolované všetky rúrky 
prevádzkových parogenerátorov. Na základe takto zisteného stavu 
potom třeba zamerať kontrolu na elektrárne, bloky, parogenerátory,. 
rúrky a časti rúrok, kde sa vyskytujú najvačšie chyby. Öalej je 
nevyhnutné, aby na parogenerátoroch doposial neprevádzkovaných 
elektrární bolo urobené nulté meranie v čo najvačšom rozsahu (100%»/>„ 
tak aby sa dali pri prevádzkových kontrolách diferencovat chyby 
z výroby a montáže od chýb z prevádzky. Výsledky týchto meraní 
s výsledkami následných prevádzkových kontrol vytvoria dostatočnú 
bázu informácií pře analýzu stavu teplovýmenných rúrok parogenerá-
torov . 
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Tab. £. 1 : Prehlad kontrol realizovaných firmou 

Institut Elektroprivredu v spolupráci/ 

1 
•a tun Stát 

Jádrová 

elektráren 

Parogenerátor 

typ a číslo 
Počet skon trolovaných 
rúrok, percentá 

Sep tenter 
1980 JJioslávia Krško D-4 2 4568; 100% 

4575; 100% 
Novertier 
1981 Juhoslávia Krško D-4 2 900; 19,67% 

Január 
1982 

Juhoslávia Krško 0-4 1 

2 
1620; 35,46% 
1620 35,41% 

Máj 
1982 Juhoslávia Krško D-4 1 

2 
1650 36,12% 
1690 36.07% 

November 
1982 Juhoslávia Krško i 920 20,14% 

920 20,14% 
August 
1983 Juhoslávia Krško w 1 

2 
810 17,73% 
789 17.24% 

Júl 
1984 

Juhoslávia • Krško D-4 1 
2 

237 5,19% 
215 4,7% 

Júl 
1985 

Juhoslávia Krško D-4 1 

2 
4562 100% 
4561 100% 

August 
19B6 Juhoslávia Krško 

1 
0-4 2 

4407 100% 
4475 100% 

Septeute 
1987 

Juhoslávia Krško D-4 1 

2 
2923 64% 
2980 65% 

Septenbe 
19B8 

Juhoslávia Krško D-4 1 
2 

4355 100% 
4416 100% 

•Joventier 
Í988 Bulharsko Kozloduj WER-440 5 1120 20% 

Apr.-Máj 
1989 USA North Anna 1 2 3 s - 5 1 i : í; з 100% 

100% 
Jún 
1989 ZSSR Záporožská WER-1000 1 100T 10% 

Septette 
1989 Juhoslávia Krško D-4 2 100% !K 6% SK 

100% Ж 6% SK 
Noveber-
Decenfcer 
1989 

Bulharsko Kozloduj WER-440 2 

5 
100% tK 50% SK 
50% Ж 50% SK 

Oeceotier-
Január 
89/90 

Taiwan Haanshau i - . 
3 

5626 100% 
5626 100% 
5626 100% 

Máj 
1990 Bulharda) Kozloduj WER-440 5 5536 100% 

1990 
podpásaný 
kontrakt 

Bulharsko Kozloduj 
WER-1000 1 
Kontrola 2 
nateriálu ~ 

11000 100% 
11000 100% 
11000 100% 
U000 100% 

Ж. - Hordel kolektor SK - Studený kolektor 
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Tabulka č. 2 : Mechanizovaná kon+roly metodou 

vivirých prúdov realizované firmou SIMENS - КИ1 

Jádrová 
eloktráreň 

Výrob 
ca 

70 72 73 74 
R 
75 
ok 
7fi 

äküi 
77 

Sani 
78 

a 
79 80 81 82 83 34 85 86 в? as 

Obrigtieiin 
Stade * 

• • 
Ш 

• • • • • • • • • • • 
as 

Atucha 1 
w 

• • • • 
Biblis A • • • • • • • • • • » • • 
Borssele • • • • • • • • щ 
Unterweser 
Biblis В 

• • • • • 

Nccka rwestheim 1 
Jxjsrjon/Swiss KW

U 

• 

г— h Ч -
Grafcnrheintelch 

KW
U 

• • 
i-Ч* • • 

у '-Л • 
Grohnde 

KW
U 

A 
1 1 
i 1 

_Philipsburg 2 

KW
U 

• • • Orodkorf 

KW
U 

• 
Jsa г 2 

KW
U 

Emsland 
— 

• 
Ncckarwestheim 2 — 

• 
Baznau 1 a 2/Swiss A 1 
_DoRl/BelgLa ч Surrey/USA '4 Sa Onofre 3/USA с 
Torino/raliansko и ca а v 
_Lovi:»q_l/Flnsko > > J\JU 

» Lovisa 2/Fxnsko >>-z ' L.' • 
Zion 2/USA 

Q - prevádzková kontrola 
• - predprevádzková kontrola 
Q - kontrola podia ASME CODE 
A - snalyza stavu 



Tabulka С. 3 ; Celkový prehlad o mechanizovaných 
koátrolách teplovýmenných rúrok v ČSFR. 

OÁTUM 
KONTROLY 

ELEKTRAREŇ 
PAROGOERÄTOR 

POČET SKONTROL 
RÚROK, PERCENTA 

. KONTROLNÁ ORGANIZ&IA 
MANIPULÁTOR 

2„ a 3.1988 V-2 EBO PG č. 32 
3. Ыок PG č. 31 

560; 10% 
100; 2* VÚJE Trnava, ZOK PG-1 

5.1988 V-l EBO 
2. blok PG C. 21 510; 10% VÚJE Trnava, ZOK PG-1 

2.1989 
V-l EBO 
1. blok PG č. 13 560; 104 VÚJE Trnava, ZOK PG-1 

3.1989 
V-2 EBO 
4.blok PG C. 41 550; 10% VÚJE Trnava, ZOK PG-1 

5.1989 V-2 EBO 
3. blok PG č. 31 550; 10* 

VÚJE Trnava, ZOK PG-1 

10.1989 V-l EBO 
2. blok PG č. 24 568; 104 VÚJE Trnava, ZOK PG-1 

2.1990 JE Dukovany 
2. blok PG č. 1 

660; 124 Vítkovice, SIMENS-KWU 

3.1990 V-l EBO 
1. blok PG 6. 11 

331; 6% VÚJE Trnava, ZOK PG-1 

5.1990 JE Oifcovany 
1. blok PG č. 1 

825; 154 Vítkovice, SWENS-KWU 

5. 1990 V - 2 EBO 

4. blok PG č. 44 614; 114 VÚJE Trnava, ZOK PG-1 

7. 1990 JE Dukovany 
4. blok PG č. 1 

825; 154 Vítkovice, SDCNS-KWU 

7.1990 V-2 EBO PG č. 31 
З.Ыок PG č. 35 

2231; 404 
546; 10% 

VÚJE Trnava, ZOK-PG-l 

* - Ha PG C, 31 boli rúrky s Indikácíami > 50% 
overenéjeanipulátorom SOtřK-KW. 
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HÉLIOVÉ ZKOOSKT TSSHOSTI PARNÍCH QSHERXTORU 

KA JADERNÍCH ELBXTRÍRftíCH W E R - 440 к WEH. - 1000 

Ш г . Miroslav Kawalec, ep* Vítkovice, Ostrava 

Přednáška ее zabývá aplikaci héliových, zkoušek těsnoe-
ti na parních generátorech Jaderných elektráren tlako-
vodního typu (FWR), Sato zkušební metoda je dnes ve 
všech hospodářsky vyspělých zemích používána prakticky 
jako jediná jak pro integrální zkoušky těsnosti parních 
generátorů, tak 1 pro lokalizaci netěsných trubek nebo 
svarů trubka - trubko vice, a to i přes STOU vysokou ce-
nu* Z hlediska dosahované citlivosti, spolehlivosti a 
reprodukovatelnostl výsledků nemá totiž konkurenci* 
V současné době připravuje s*p* Vítkovice ve spolupráci 
se s.p» Energovýzkum Brno (dříve YÜBZ) ověření této me-
tody v provozních podmínkách na československých jader-
ných elektrárnách* Po dokončení vývoje manipulátoru & 
metodiky zkoušení bude tato zkouška nabízena jako služ-
ba. provozovatelům jaderných elektráren e reaktory typu 
TVER - 440 i W E R - 1000* 

1. tivod 

Meziokruhová netěsnost parních generátorů ja jednou % 
jejich neJčastějších poruch a má tudíž velmi významný vliv 
na spolehlivost a. v mnoha případech 1 na bezpečnost provozu 
jaderných elektráren* Lokalizace netěsností (průchozích vad) 
v teploeraěnných trubkách nebo spojích trubek s troubkovnlcí 
(kolektorem), která je nezbytnou podmínkou pro zajištění op-
ravy netěsného parního generátoru, se provádí při odstávce 
bloku. jaderné elektrárny pomocí některá z metod zkoušek těs-
nosti* 

Podrobný přehled jednotlivých metod, věetňě jejich ne-
dostatků 1 předností ve srovnáni a ostatními metodami, je uve-
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den v práci /1/. Vzhledem к omezenému rozsahu tohoto referá-
tu se budeme zabývat pouze těmi metodami, které ее používají 
pro meziokruhové zkoušky těsnosti parních generátorů jader-
ných elektráren s reaktory typu W E R - 440 а V/ER - 1000. 

2, Zkoušky těsnosti parních generátorů na jaderných 
elektrárnách в reaktory typu WER - 440 a WER 1000 

Sovětský technický projekt parních generátorů W E R -
440 i W E B - 1000 se opírá o použití kapalinových metod zkou-
šek těsnosti, kterými jsou konkrétně tlaková zkouška vodou, 
luminiscenční tlaková zkoušk', (jako luminofor se používá 
fluorescein) a tlaková zkouška vodou в luminiscenční indiká-
torovou vrstvou (viz /2/, /3/)« Luminiscenční tlaková zkouš-
ka se však na jaderných elektrárnách s reaktory typu W E R 
prakticky nikde nevyužívá, a to ze dvou důvodů : 
1) její realizace vyžaduje velké množství fluoresceinu, kte-

rý není v zemích RVHP v dostatečném množství к dispozici 
2) projekt jaderných elektráren velkého množství vody s lumi-

noforemt tuto vodu není přitom možné vypouštět z ekologic-
kých důvodů do řek Si veřejné kanalizace« 

Všechny výše uvedené metody zkoušek těsnosti parních ge-
nerátorů byly ze sovětského technického projektu piíeva&ty ta-
ké do instrukcí pro provoz parních generátorů W E R - 440 a 
WER - 1000, vyráběných ve s.p. Vítkovice (viz /4/, /5/). 

Kapalinové metody zkoušek těsnosti jsou sice velmi jed-
noduché a nevyžadují náročné měřící přístroje ani drahá zku-
šební zařízení, jejich citlivost je však nízká (v podaí^kách 
zkoušení, které jsou dosažitelné na jaderné elektrárně činí 
řádově 10~1 - 10" 3 Pa.m3,s~1) a reprodukovatelnost výsledků 
zkoušek velmi obtížná. Vzhledem к velmi přísným požadavkům 
na meziokruhovou netěsnost parních generátorů W E R - 440 a 
WER « 1000, představovaným limitní hodnotou aktivity vody 
sekundáruího okruhu rovnou 370 Bq/1, je velikost jednotlivých 
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netěsností, které jsou příčinou překročení limitní hodnoty 
aktivity, v řadě případů menší než reálně dosažitelné cit-
livost zmíněných kapalinových metod a nelze tudíž takovéto 
netěsnosti těmito metodami zjistit a lokalizovat. 

Velké problémy u tlakové zkoušky vodou a zkoušky s lu-
miniscenční indikátorovou vrstvou představují déle falešné 
*a<i;.kace, jež jsou způsobeny vysokou vlhkostí vzduchu v pri-
márních kolektorech při odstávce bloku* 

Uvedené nedostatky kapalinových metod zkoušek těenoati 
byly plně potvrzeny praktickými zkušenostmi z jaderných elek-
tráren v ČSFR (viz /6/)* Reálně dosažitelnou citlivost kapa-
linových metod lze poněkud zvýšit a reprodukovatelnost výs-
ledků podstatně zlepšit použitím manipulátoru s dostatečně 
citlivou televizní kamerou- zapojenou v uzavřeném televizním 
okruhu (viz /7/)* Základní nedostatky kapalinových metod zkona-
šěk těsnosti však nelze ani tímto způsobem potlačit* 

Vzhledem к výše zmíněným skutečnostem navrhli v r* 1987 
pracovníci s.p. Vítkovice a s.p* Energovýzkum Brno, aby zkouš-
ky těsnosti parních generátorů W E R - 440 na jaderných elek-
trárnách byly prováděny metodou bublinkovou* lato metoda je 
nejjednodušší a nejméně nákladnou z celé skupiny plynových 
metod zkoušek těsnosti* 

Pracovníci s.p. Energovýzkum Brno vyvinuli jednoduchý 
manipulátor, vybavený televizní kamerou (• uzavřeným televiz-
ním okruhem) a hydrofonem (viz /8/)* Zkouška ее provádí tak, 
že pláší parního generátoru se naplní stlačeným plynem (vzdu-
chem) o tlaku až 1,4 MPa a primární kolektory deminerailKova-
nou vodou в příměsí kyseliny borltá* Výskyt netěsností v tep-
losměnných trubkách nebo ve svarovém spoji trubka - kolektor 
je detekován pomocí hydrof onu na základě akustického signálu, 
doprovázejícího vznik bublin a .jejich pohýb .vzhůru na hladinu 
vody v primárním kolektoru* Lokalizace jednotlivých netěsnos-
tí se provádí pomocí televizní kamery ve vodotesnám obalní, 
která se může pohybovat spolu i centrálním eenipulá— 
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toru vertikálně a současně otáčet kolem osy kolektoru« 

Manipulátor pro bublinkovou metodu zkouSení těsnosti 
parních generátorů TVER - 440 byl postupně zdokonalován na 
základě zkušenosti z praktického nasazení při vyhledáváni 
netěsnosti pažních generátorů během odstávek jednotlivých 
bloků Jaderných elektráren v Jaslovských Bohunicích, v Du-
kovanech* Bublinková metoda umožňuje při podmínkách zkouše-
ní, které je možno reálně zajistit na jaderné elektrárně, 
spolehlivě lokalizovat netěsnosti řádu 10"^ Pa.m^.a"1 a vSt-Ч с ^ 4 
ěí* U netěsností řádu 10"p - 10 3 Ba.m.s" je sice lokali-
zace možná, ale pouze tehdy, když jsou tyto netěsnosti doko-
nale průchodné, tj* nejsou částečně ucpány kapalnými nebo pev-
nými nečistotami. lato podmínka je věak při odstávce bloku 
Jaderné elektrárny velmi obtížně splnitelná, což má pak za 
následek, že intervaly mezi jednotlivými uvolňovanými bubli-
nami (nebo skupinami bublin) jsou příliš dlouhé a jejich dél-
ka silně kolísá. Může proto snadno dojít к vyhodnocení falešných 
indikací jako skutečných netěsností, což má pochopitelně vel-
mi negativní vliv na spolehlivost a reprodukovatelnost výsled-
ků měření* 

3* H&ová metoda zkoušek těsnosti pažních generátorů 
na .jaderných elektrárnách tlakovodního typu (PWR) 

Redostatky zkušebních metod, které byly diskutovány v 
předchozí části této přednášky, myslím dostatečně jasně zdů-
vodňují skutečnost, že ve všech hospodářsky vyspělých zemích 
ее dnes pro zkoušky těsnosti parních generátorů na jaderných 
elektrárnách téměř výlučně používá héliová metoda, a to i přes 
relativně vysokou cenu, danou použitím náročné přístrojové 
techniky a vysokými požadavky na kvalifikaci zkušebního per-
sonálu, Héliová metoda má ze všech plynových metod zkoušek těs-
nosti nejvyšší citlivost, spolehlivost a reprodukovatelnost 
výsledků měření a žádná jiná metoda není v této oblasti schop-
na konkurence (viz např. (9(, /10/, /11/, /12/). 
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Vakuové metoda, héliových zkoušek těsnosti umožhuje spo-
lehlivě vyhledávat netěsnosti aS do rádu 10~10 Pa.m^.s"1 (v 
laboratorních podmínkách až 10 Pa.nr.e~ ), přetlaková me-
toda do řádu 10"6 - Ю - 7 Pa.m^.a-1 (v laboratorních podmínkách 
až 10~9 Pa.m.^.a-1). Vzhledem к tomu, že uspořádání trubkové-
ho svazku v parním generátoru znemožňuje přístup к vnějěí 
stěně trubkovnice i к Jednotlivým trubkám ve svazku (s výjim-
kou krajních), není nožné pro lokalizaci netěsností použít 
vakuovou metodu в lokálním sprchováním (ofukováním) héliem. 
Rovněž použití lokálních vakuových komor na čelní stěně trub-
kovnice se svary ti-ubka - trubkovnice je velmi pracné a zdlou-
havé, u primárních kolektorů parních generátorů W E R - 440 a 
W5R - 1000 navíc velmi nespolehlivá« К lokalizaci netěsností 
parních generátorů na jaderných elektrárnách se proto používá 
přetlaková metoda (viz např. /13/). 

I když je mezní citlivost přetlaková metody héliových 
zkoušek těsnosti o 3 - 4 řády nižší než u metody vakuové, je 
zde stále ještě dostatečná rezerva citlivosti (zhruba 2 - 3 
řády) pro spolehlivou lokalizaci tlakových netěsností, kter4 
by mohly během provozu bloku způsobit jeho odstavení v důsled-
ku překročení povolené úrovně aktivity vody sekundárního okru-
hu* Zmíněné netěsnosti lze e ohledem na rezervu citlivosti me-
tody měření dostatečně spolehlivě a reprodukovatelně realizovat 
i při jejich'částečném ucpání kapalnými nebo pevnými nečisto-
tami, jež při odstávkách bloku jaderné elektrárny nelze zpra-
vidla. vyloučit» 

Při přetlakové héliové zkoušce těsnosti se plášf parního 
generátoru naplní buď héliem nebo směsí hélium - vzduch, při 
čemž tlak uvnitř pláStě se volí v rozmezí od 0,2 1UP& až do 
hodnoty pracovního tlaku sekundárního okruhu. Vadné teplosměn-
né trubky nebo svarové spoje trubka - trubkovnice se zjiěíují 
pomocí héliového hledače ее speciální sondou (tzv* "čichačem"), 
kterou se v malé vzdálenosti o'd povrchu (1 - 3 mm) pomalu ob-
jíždějí svarové spoje trubka - trubkovnice a ústí teplosměn-
ných trubek na její čelní stěně (na vnitřním povrchu primár-
ních kolektorů u parních generátorů WER - 440 a WBR - 1000), 
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Hélium, pronikající netěsnostmi, je zachycováno sondou a odvá-
děno do héliového hledače netěsností, kde je indikováno pomocí 
hmotového spektrometru. Prudký vývoj zkušební techniky pro hé-
liové zkoušky těsnosti vedl к tonu, Se dnes je к dispozici no-
vá generace velmi spolehlivých héliových hledačů a plně auto-
matizovaným ovládáním, což velmi usnadňuje zkušební proces, 

4. Aplikace héliové metody zkoušek těsnosti 
parních generátorů na jaderných elektrárnách v CsHt 

Vzhledem к uvedeným přednostem héliové metody připravuji 
v současné době pracovníci s.p. Vítkovice a s.p. Energovýzkum 
Brno aplikaci této metody v provozních podmínkách na českoslo-
venských jaderných elektrárnách. 

Vlastní zkušební jioces bude automatizován pomocí manipu-
látoru, Símž ae dosáhne výrazného snížení kolektivní dávkové 
zátěže zkušebního personálu* Za základ pro vývoj uvedeného 
manipulátoru bude sloužit manipulátor pro bublinkovou metodu • 
těsnostních zkoušek parních generátorů VVBR - 440« 

Vedle vývoje a ověření metodiky zkušebního procesu je nut-
no rovněž vyřešit zapojení a přípravu parního generátoru WER -
440 a následně i WKR 1000 pro tuto zkoušku» Z důvodu snížení 
deny zkoušky se předpokládá zpětné přečerpávání použitého hé- . 
11a do tlakových lahví pomocí vysokotlakých kompresorů. Celko-
vá náklady na výzkum a vývoj v letech 1990 - 1993 odhadujeme 
aa zhruba 2 miliony Xč»« Doufáme, že provozovatelé nám při ře-
šení tohoto náročného úkolu vyjdou vstříc nejen při realizaci 
ověřovacích zkoušek na jaderných elektrárnách, ale 1 ve fermě 
finanční spoluúčastí na nákladech výzkumu a vývoje* 
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PROBLEMATIKA ZJIŠÍOVÍNÍ TAJ) ULTRAZVUKEM V MATERXÍLU 
TLAKOVÍCH IÍXDOB JADERNÍCH REAKTORS PŘES OCHRÁNIT? 
AUSTEMITICKÍ HÍVAR 

Ing. Josef Sladký, Ing. Jan Vít, Skoda Píseň«, s.p» 

• Mezi nejdůležitější nedestruktivní defektoskoplcké kont-
roly konstrukčních částí primárních okruhů jaderných elektrá-
ren, pracujících в tlakovými lehkovodnlmi reaktory, patří ul-
trazvuková kontrola materiálu tlakové nádoby reaktoru * vnitř-
ního povrchu. V ČSFR a na některých zahraničních jaderných 
elektrárnách, kde pracují reaktory typu W E R 440, se používá 
pro tuto kontrolu automatické zařízení ŠKODA REACT ORTEST TBC. 
Prvně bylo toto zařízení ke kontrole nasazeno v roce 1982 a 
к dnešnímu dni в ním bylo zkontrolováno 18 tlakových nádob 
jaderných reaktorů, při celkem 27 kontrolách. Tlakové nádoby 
se tak, jako ostatní konstrukční části primárního okruhu, 
kontrolují v pravidelných časových intervalech a jejich smys-
lem je odhalit v předcházející provozní periodě nov5: vzniklé 
vady, popřípadě určit, změnu velikosti vad, již dříve zjiště-
ných* 

Ultrazvukem ее kontrolují obvodové svary nádoby, včetně 
přilehlé části základního materiálu, nerezový návar nad svary 
a^vybranými částmi základního materiálu (např. v aktivní zo-
ne). U hrdel se kontrolují návar rádiusové části (tzn. přechod 
tlakové nádoby do hrdla) a válcové části a čáetečně austenitic-
ké svary do hloubky přibližní 20 mm. 

Svary tlakové nádoby se kontrolují jednoduchými úhlovými 
sondami příčných vln a úhly lomu 45° a 55°' (f • 1,5 MHz) a 
dvojitou přímou sondou if 2 MHz) a dosahem pře a 200 na« Ju-
stenitický ochranný návar se kontroluje dvojitými sondami po-
délných vln в úhly lomu 70° a 0°, oba typy frekvence 2 MHz. 
Tyto sondy, které mají maximum citlivosti v hloubce 10 až 15 
mm, se používají i pro kontrolu austenltiokýeh svarů hrdel v 
uvedeném hloubkovém rozsahu» Pro kontrolu prakticky celého 
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objemu hrdel jsou nyní připravovány úhlové dvojité sondy podél-
ných vln, které byly vyvinuty v SVÚSS Běchovice. Do budoucna, 
se uvažuje o používání imerzních fokusujících sond, jejichž 
vzorky se ve svtfss v současné době navrhují. 

Předtím, než byl manipulátor ŠKODA REACTORTEST TRC nasa>-
zen к první kontrole na reaktorovou nádobu (2. blok EBO), bá-
lo nutné experimentálně objasnit řadu problémů, jako např» 
vliv ochranného návaru na ultrazvukové zkoušení, velikost kro-
ku sondy a rychlost jejího posuvu po povrchu během zkoušení. 
Pro tento účel byla vyrobena z části vyřazeného prstence tla-
kové nádoby ultrazvuková měrka - segment* Část povrchu měrky 
byla a návarem a část bez návaru. Měrka obsahovala umělé vnitř-
ní vady - vývrty в «odraznou plochou typu plochého dna, válco-
vého a kulového povrchu a povrchové vady typu drážek. Věřením 
na měrce bylo zjištěno, že návar způsobuje lokálně vlivem své 
nehomogenní struktury změnu citlivosti V rozsahu 0 až 12 dB. 
Rozdíl průměrných hodnot citlivosti, získaných měřením v mís-
tech bez návaru a s návarem, byl průměrně б dB v neprospěch 
návaru* Tato hodnota byla zvolena pro kompenzaci citlivosti, 
neboť kalibrace sond před zkouškou tlakové nádoby se dělá 
(právě kvůli velkému rozptylu na návaru) na měrkách bez návaru 
a bez zakřivení. Vliv zakřivení se eliminuje také experimentál-
ně zjištěnou hodnotou 4 dB. Z výsledků měření byl také určen 
krok velikosti 7 mm a rychlost zkoušení 60 mm/s. Uvedené hod-
noty byly zvoleny z určité množiny měřených hodnot jako hodno-
ty optimální. Jsme si vědomi toho, že při používání hodnoty 
kompenzace vlivu návaru právě takové, jaká byla zvolena, mo-
hou být velikosti vad, zjištěných při zkoušení tlakové nádoby, 
jak nadhodnoceny, tak podhodnoceny v mezích přibližně i б dB 
od určené velikosti. 

Výsledky měření, získané na měrce - segmentu, poskytly 
nejnutnější potřebné informace pro to, aby se s určitou spoleh-
livostí provozní kontroly zařízením ŠKODA REACTORTEST TRC vů-
bec mohly konat. 
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Bsfrem provozní kontroly jsou všechny signály, přicházejí-
cí z ultrazvukové části zařízení, zpracovány v řídícím počíta-
či м- jejich data jsou průběžně tištěna v přehledné formě tle-
ЗДгпои» Tabulka zahrnuje hlavičku 8 údaji o zkoušce a seznam 
indikací z jednotlivých kanálů (celkem 4) se souřadnicemi po-
lohy (včetně hloubky) a velikostí, vyjádřenou v procentech 
výšky echa. ke zvolené úrovni* Pro záznam jsou vybírány všech-
ny signály, které se objeví v nastavené bráně (její Šířka je 
dána hloubkovým rozsahem zkoušky) a které překročí prahovou úro-
veň, danou citlivostí zkoušky. V záznamu z tiskárny se však 
vedle indikací vad objevují i falešné Indikace (např* elektro-
nická rušení, parazitní echa apod.). Některé falešné Indikace 
lze v zápise eliminovat již během zkoušení, ostatní se vyřa-
zují až při ověřování vybraných indikaci* Jedině vybrané a 
ověřené Indikace slouží jako podklad pro vyhodnocení zkoušky* 
Indikace vybírá během zkoušení specialista na ultrazvuk a v 
případě jejich velkého výskytu je to málo efektivní, ale při-
tom duševně namáhavá práce« spojená s rizikem vzniku subjek-
tivních chyb* Z těchto důvodů se na našem pracovišti připra-
vuje paralelní počítačové zpracování záskaných Indikací, je-
hož první opexaeí bude jejich výběr* К tomu je třeba určit 
výchozí podmínky-, které lze sice získat teoreticky, ale v kaž-
dém případě je nutná jejich experimentální ověření* Vedle to-
ho vznikla postupem doby také nutnost upřesnit hodnoty, pou-
žívané při nastavování citlivosti a při vlastním zkoušení, 
která byly získány původním šeřením na měrce - segmentu* 

Z výše uvedených důvodů byla navržena a vyrobena nová 
měrka* Tou je souměrný svftřenec dvou desek z reaktorového ma-
teriálu rozměru 140 x 900 x TOOO mm, jehož jeden povrch je 
pokryt austenitickým návarem* Materiál a tloušíka desky, svarů 
a návarů a také použitá technologie výroby měrky, odpovídá 
materiálu, tloušíkám a technologii, používané při výrobě tla-
kových nádob. V měrce byly vyrobeny tři typy umělých vad, kte-
ré j sou rozmístěny v řádcích, orientovaných kolmo na osu sva-
ru* Sádek; obsahuje 11 vad vždy stejné hloubky a velikosti* 
Umělými vadami jsou jednak vývrty průměru 4 mm, zakončené 
plochým dnem aneboD kulovou plochou* & jednak vruby* Odrazné 
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plechy vad jsou orientovány do dvou směrů - rovnoběžně a oeou 
a varu a kolmo к ní. Každá řádka vad je určena pro zkoušení ur-
čitým typem sondy, přičemž měrka umožňuje experimentovat na 
vadách všemi typy sond, používaných při provozních prohlíd-
kách. 

Měření na měrce - desce začalo v roce 1989 a probíhá na 
pracovišti v Plzni ae zařízením HEACTORIEST TRC v přestávkách 
mezi jednotlivými provozními kontrolami na jaderných elektrázw 
nách. V době peaní tohoto příspěvku bylo měření kompletně ho-
tovo pcoze e jedním typem sondy (0° SEL-S), s: proto jsou po-
pisované výsledky měření omezeny pouze na tento typ. Každé 
měření určitou sondou (používá яе držáku pro jednu sondu) na 
příslušných vadách zahrnuje měřeni v ručním a v automatickém 
režimu* Kalibrace sond (včetně korekce na návar)4 programová-
ní řídícího počítače a další činnosti, jsou shodné s těmito 
činnostmi, prováděnými při provozních kontrolách. Měrka je při 
experimentech ve vodním roztoku chromanu sodného ponořena. 

Cílem měření v ručním režimu (tj. ručně ovládané řízení 
manipulátoru) je s maximální přesností určit parametry jednot-
livých vad v řádce (velikost, hloubka, souřadnice rpolohy a 
rozhlehlost ve dvou na sebe kolmých směrech). V ručním režimu 
se také měří v různých bodech povrchu měrky vliv návaru něk-
terými typy sond. Při měření přímými sondami velkého dosahu 
(0° SBL-Z) se využívá koncová echa. Při měření úhlovými son-
dami (45° 55° T) lze využívat odraz od hrany měrky. Vliv 
návartx lze také posuzovat z měření všemi tjpy sond na umělých 
vadách, neboí ty mají stejnou -velikost a stejnou hloubku v 
jedné řádoe. 4 

Cílem měření • automatickém režimu- je upřesnit saximálnš-
přípustný krok a rychlost posuvu sondy, jejichž hodnoty byly . 
získány původním měřením na měrce - segmentu a které sé při 
provozních prohlídkách dosud používají. Dále pak ze zápisu 
tiekáxny zjistit závislosti pro určení podmínek automatické-
ho, ale i osobního výběru indikaci pro ověřování. Automatic-
ká měření probíhá • podstatě ve drou variantách - měří se a 
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tav. kroketa na vady a krokem mezi vady« Při první variantě 
sonda krokuje tak, že měřící pohyb se uskutečňuje s určitoa. 
předností po teoretické ose vad - po řádce nad vadami« Dra-
há varianta představuje případ opčný, kdy vady leží uprost-
řed kroku - tedy nejméně příznivý stav. Při měření jsou vo-
leny kombinace kroků 5, 7, 9, 11 a 13 mm s rychlostmi o hod-
notách 25» 50, 80 & 100 mm/s« 

Změny citlivosti vlivem návaru byly měřeny v ručním re-
žimu pří-sou sondou 0° SSL-Z pomocí koncového echa« Maximální 
rozdíl, zjištěný porovnáním hodnot měření z různých míst po-
vrchu s návarem, byl 10 dB« Stejné měření se provedlo na čás-
ti měrky bez návaru« Zde byl zjištěn maximální rozdíl 4 dB« 
Rozdíl mezi středními hodnotami rozptylu z míst s návarem a. 
z míst bez návaru byl přibližně 7 dB« Tflrto hodnota je plně 
v souladu s dříve určenou а у praxi používanou korekcí na 
navař, která je 6 dB« Při měření v ručním režimu na vadách 
typu nepřilnutí návaru (Dm » 4 m , hloubka 10 mm) eondou 
0° SEL-N, viz obr. 1 
VELIKOST ECHA 

Obr. 
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byl ujištěn maximální rozdíl • citlivosti, způsobený vlivem 
návaru 8 dB« Tento údaj ale není úplně reprezentativní,ne-
bol se jedná pouze o měřeni v 11 bodech« V ručním režimu se 
běžným způsoben, tzn. pohybem sondy ve dvou korných směrech, 
zjistí maximum echa. Z obr. 1 je vidět, že pouze jedna vada 
byla zjištěna s velikostí meněí (o 2 dB) než » 4 mn>. Иао-
pak vada. zjištěná v největší velikosti, je o 6 dB větší než 
Dq = 4 mm, což odpovídá používané..korekci na návar б dB. V 
téaže obrázku je současně uveden charakteristický výsledek mě-
ření v automatickém režimu při přejíždění po ose vad rychlos-
tí přibližně 50 mm/s a stejnou citlivostí (100 % odpovídalo 
Dn » 4 mm)« Z něj je zřejmé, že celková úroveň velikosti ech 
od jednotlivých vad je menší, než z měření v ručním režimu, 
což je logické, přičemž ale б vad, tzn. přibližně 50 %, neby-
lo zjištěno vůbec. Když jsme však provedli stejné'měření s 
citlivosti pouze o 2 dB větší (100 % odpovídalo » 3»6 mm), 
výsledek byl přibližně stejný, jako při měření v ručním režimu. 
Také jen jedna vada. (tatáž) nebyla zjištěna - viz obr. 1« Roz-
díl ve výsledku měření v ručním a automatickém režimu při stej-
né citlivosti je dán zřejmě tím, že v ručním režimu se echo 
"vypracovává" na maximum, ber, ohledu na souřadnice vad, kdež-
to v automatickém režimu sonda přejede po ose (řádce) vad s 
určitou přesnosti, přičemž i malé odchylky vad mohou mít vel-
ký vliv. 

Výsledky měření, získané při zjišťování vlivu rychlsti 
na citlivosti kontroly ukázaly, že pro danou sondu (0° SEL-N) 
je rychloct zkoušeni v použitém rozsahu limitována pouze kva-
litou zkušebního povrchu, aby jeho vlivem nedocházelo к odtr-
hávání sondy a tím ke ztrátě akustické vady« V rozmezí použí-
vaných rychlostí žádný zákoniV' \liv rychlosti na citlivosti 
kontroly zjištěn nebyl. 

Při vyšetřování vlivu kroku byly u této dvojité sondy 
exmerimenty rozděleny do dvou částí, odlišujících se orienta-
cí, dělící roviny dvojité sondy vzhledem ke směru zkušebního 
pohybu (směr pohybu je rovnoběžný e řádkou vad). Byl potvrzen 
teoretický předpoklad, že vzhledem к rozložení ultrazvukového 
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pole používané dvojité sondy, je výhodnější pro zkoušení ta-
ková orientace, při které je dělící rovina dvojité sondy kol-
má na směr pohybu zkoušení* Příklad z techto měření při rych-
losti sondy 50 mm/s je uveden na obr, 2* 

Z něho je vidět, že při orientaci dělící roviny sondy rovno-
běžně se směrem zkoušení je výsledek (počet nezjištěných vad) 
u kroku 7 mm prakticky stejný, jako u měření přes vady* Při 
měření s krokem větším, se výsledek zhoršil. Při orientaci 
dělící roviny sondy kolmo ke směru zkoušení, byl však ještě u 
kroku 11 шш výsledek podobný, jako u měření přes vady* Další 
zvětšování kroku vedlo také ke zhoršení výsledku měření* 

Výsledek měření v automatickém režimu byl zapisován tis-
kárnou. Některé ze zapisovaných veličin charakterizují protac-
ženo st vady ve směru zkoušení. Těmi jsou počáteční a konečné 
souřadnice polohy sondy, ve ktei-ých vadové echo překročí spí-
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nací íiroveň a zase pod ní klesne. Rozdíl těchto souřadnic, tzn. 
protaženost, je jednou z veličin, která bude využita při ses-
tavování podmínek pro počítač, podle kterých se budou automa-
ticky vybírat tiskárnou zapsané indikace к ověřování. Z dosud 
provedených měření byly zjištěny např. závislosti, uvedené na 
obr, 3 a 4 pro jednu orientaci sondy. Ha obr. 3 Je vynesena 
závislost protaženosti vad na střední velikosti echa« 

Obr. 3 Závislost protaienostivady дХ na střední velikosti 

0 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 < « 1 r o 1 2 3 4 5 b 7 8 4 10 II 12 13 tX [mmj 

Velikost echa je udávána v zápise v procentech spínací úrovně, 
které je 2 V а к níž byla přiřazena hodnota 100 2ato volba 
se používá prakticky od začátku kontrol zařízením KEACTORTEST 
2RC. Vzestup protaženosti vady ae zvětšující se velikostí va-
dy, je logický. Nelogičnost by však byla v tom, že tento vel-
ký rozsah protaženosti (od 1 do T2 пк), byl zjištěn pouze pro 
náhradní vady průměru 4 mm jednou sondou. Vysvětlením je však 
vliv návaru. Rozdělení protaženosti podle počtu indikovaných 
vad (z několika měření), které připomíná Gusovo rozdělení, je 
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znázorněno na obr. 4» 

Obr. 4 Rozdělení orotaženostivad дХ podle počtu indikovaný. 

Dosud provedená měřeni na nová měrce se svarem a návarera, 
zatím jen s jedním typem sondy, potvrdila původně stanovené 
hodnoty korekce vlivu návaru na citlivost, hodnoty kroku a rych-
losti posuvu sondy pro zkoušení materiálu tlakových nádob ja-
derných reaktorů z vnitřního povrchu ultrazvukem. Konečné roz-
hodnutí bude ovšem možno říci až po vyhodnocení experimentů 
ae všemi typy sond, používanými při provozních kontrolách za-
řízením R3ACTORTEST TRC, neboí podmínky zkoušení musí vyhovo-
vat současně všem typům 3ond, 
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SEŠBNÍ PROBLEMATIKY VIZUÁLNÍCH KONTROL VNITŘIÍÍCH 
POVRCH0 KOMPONENT I. OKRUHU JE V KOÍÍCERNU ČBZ 

Ing. Zdeněk Duba, ČBZ Praha. 

Zákon 28/1984 Sb., o státním dozoru nad jadernou bez-
pečností jaderných zařízení, ukládá povinnosti orgánům a 
organizacím, jejichž cílem je zabezpečení jaderné bezpeč-
nosti a zabránění ohrcžení životního prostředí, zdraví a 
života lidí. Závěry a úkoly, vyplývající z tohoto zákona, 
pochopitelně ctí i předpisy,, kterými se upravuje zajišťová-
ní jakosti vybraných zařízení v jaderné energetice. Jedním 
z těchto předpisů je Program provozních defektoskopických 
kontrol vybraných zařízení. Tento program určuje mÍ3ta, roz-
sah a intervaly kontrol, které musí realizovat provozovatel 
JB na vybraných zařízeních® 

Některé kontrolní metodiky vyžadují, aby kontrolovaný 
povrch byl čistý. Kontrolované místa před realizací kontro-
ly je nutno nejprve zbavit nánosu usazenin, resp, korozních 
vrstev, vzniklých v průběhu provozu. Mezi kontroly, u nichž 
je nutno zajistit očištění povrchu, patří zejména vizuální 
kapilární kontrola, kterou je nutné realizovat jako základ-
ní na většině komponent I. okruhu JB. Čištění povrchu však 
v JE vyvolává zejména u pevně zabudovaných částí technolo-
gických zařízení I. okruhu problémy, vzhledem к omezené přís-
tupnosti ke komponentám s ohledem na velké dávky Ra záření. 
U těchto komponent se vyřešení přípustného stavu povrchu 
před realizací•kontroly stalo podmínkou pro provedení pře-
depsaných kontrol, li JB s reaktory typu W E R 440 г 
- tlaková nádoba reaktoru (TUR) 
- víko reaktoru (VR) 
- hlavní cirkulační čerpadlo (HCČ) 
- hlavní uzavírací armatura. ÍHUA) 
- parogenerátor (PG) 
- kompenzátor objemu (КО). 
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Vnitřní povrchy zařízení I. okruhu JB, na kterých vzni-
kají při provozu JE korozní vrstvy, jsou vyrobené z auste-
nického materiálu 5i austenitického návaru. Citlivost, po-
žadovaná při vizuální a kapilární kontrole povrchů, je nás-
ledující » 
- zjistitelnost crhliny o velikosti 0,1 mm při vizuální kon-
trole 

- zjistitelnost trhliny o velikost 0,001 mm při kapilární 
kontrole opravovaných ploch* 

Předpisy, zaobírající se těmito druhy kontroly materiá-
lů, vyžadují, aby zkoušený povrch byl zbavený jakýchkoliv 
nečistot a nánosů, které by ztěžovaly Si znemožňovaly zod-
povědné provedeni a vyhodnocení zkoušky* V podmínkách ČSFR 
jsou požadavky na vizuální a kapilární kontrolu obsaženy 
zejména v následujících dokumentech t 
- Sm. CDS č. 63/77 Vizuální kontrola přímá, hod III.7 -

"z prohlížených povrchů musí být odetraněny nečistoty 
a vše, co by zhoršovalo rozlišitelnost případných vad či 
jejich správné ohodnocení.• 

- norma ČSN 01 50 16 Zkoušení materiálů a výrobků kapilár-
ními metodami, bod 32 - "zkoušený povrch musí být nejprve 
mechanicky očištěn, odmaštěn a osušen před nanesením do-
tační kapaliny. tJčelem těchto prací je uvolnění necelist-
vostí od všeho, co by mohlo bránit pronikání detekční ka-
paliny dovnitř." ' 

- Předpisy pro výstavbu a bezpečný provoz zařízeni JE ... 
(PK 15H-72, Moskva 1973) a HTD IÁB č. 38.454.57-81 Před-
pisy pro kontrolu svarových spojů a návarů* 

Závažnou skutečností pro ohodnocení kvality očištění 
povrchů od různých nánosů jeto, že pro posouzení neexistu-
je žádný předpis a posouzení dostatečnosti očištění je do 
značné míry subjektivní záležitostí* 

Jak již bylo výše naznačeno, významnými prvky, znemož-
ňujícími realizaci vizuální kontroly dle čs. předpisů, jsou 
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zejména korozní vrstvy usazenin a Ha záření. К tomuto lze 
konstatovat : 
- korozní vrstva vzniká tím, že při dotyku komponent а копя-

trukčních materiálů I. okruhu s chladivem dochází к oxi-
daci, p?i5em2 z vznikajících oxidů je nejvýznamnější P e ^ 
Dochází tedy ke vzniku nových fází na kovovém povrchu a 
ke vzniku korozních produktů. Vznik a stavba korozní vrst-
vy je velmi komplikovaná a je výsledkem překrývajících se 
procesů t teplotní a pK závislosti, změny propustnosti, 
různých poměrů proudění, elektrických nábojů povrchu sus-
pendovaných částic a ston systému, ale i provozních pod-
mínek 

- rozložení aktivity a jednotlivých- izotopů v každé subvrst-
vě korozní vrstvy závisí na době provozu JE, jeho provoz-
ní historii, umístění povrchu vzhledem к reaktoru a před-
cházející, historii dekontaminace. S ohledem na vliv velké-
ho počtu parametru na tvorbu korozní vrstvy ukazují ana-
lýzy, že rozdělení aktivity ve smyčkách JE, ale i v kom-
plikovanějších komponentách, není homogenní. 

Korozní vrstvu je možno odstranit některou z dekontami 
nučních metod. Základní používa.ié metody dekontaminace jsou 
- mechanické (broušení kartáči, škrabkami či smiřkem nebo 
vysokotlakou vodou) 

- chemické (detergenty, kyseliny, oxidačně redukční látky 
atd.) 

- elektrochemické (anodické rozpouštění korozní vrstvy spo-
lu s nuklidy v ní zabudovanými). ' . 

Problém odstranění korozní vrstvy ztěžuje přítomnost 
Ha zářeníj která podstatně omezuje či ňedovolu,.» přístup 
osob ke kontrolovaným místům ČEHR, PG, HUA, HCP atd.) a vy-
žaduje realizovat opatření к-zamezení nekontrolovaného úni-
ku kontaminovaných látek.' Přesio, že .v ČSFR již VÚJE reali-
zoval vývoj několika pomůcek pro, dekontaminaci komponerfcl. 
okruhu JĚ V VEK 440, neumožňuje dekontaminace v zásadě spl-
nit požadavky Šm CDS». ČSN, uvedené v úvodu tohoto příspěvku 
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Reálný povrch na některých kontrolních místech (PG, КО, 
vnitřní povrch VR a trubek HRK a TK MUT) neumožňuje prove-
dení vizuální kontroly v souladu se Sm CDS 63/77. Tato sku-
tečnost je vždy konstatována na jednáních Odborné komise 
pro hodnocení výsledků kontrol JВ Dukovany a obdobná situa-
ce je na JE Jaslovské Bohunice, a jak bylo zjištěno 1 v 
NDR, MR a SSSR, 

Po dokladných rozborech, provedených ve VtfjB, KKMS 
Chomutov a po konzultacích s výrobci komponent a sov. hlav-
ním konstruktérem a s SVtht, bylo dohodnuto vypracovat втагр-
nicl, řešící vizuální kontrolu komponent 1. okruhu JB v ob-
dobí odstavení reaktorového bloku. Zpracování Sm předcháze-
la analýza stavu předpisů z této oblasti. Získán byl přek-
lad příslušné části ASME CODS XI, normy DUT a normy MR pro 
vizuální kontrolu komponent JE. Práce na pří pravé Sm se 
účastnili zástupci ČEZ, SEP, JB Dukovany, Temelín, Jaslovs-
ké Bohunice a Mochovce, KKMS Chomutov, Plynostav, VtÍJE, 
práci organizoval ORGREZ Praha-. 

Zvláště cennou se pro další práci ukázala norma DIN 
25 435, část 4 Periodické kontroly komponent I« okruhu ja»-
derných lehkovodních reaktorů, vydaná v 11/87 - oblast vi-
zuální kontroly, která nahradila předchozí normu DIN z 8/79« 
Na rozdíl od této DIN však autoři čs. návrhu Směrnice CDS 
nemohli využít řady- souvisejících no«-em Výboru pro normy v 
jaderné technice v Německém institutu pro normalizaci (DINj; 
a norem KT A, protože řešením souvisejících větvících se 
problémů by rozsah Směrnice dosáhl neúnosné míry. Přesto 
byla celá řada základních ustanovení této normy přejata* 
Zaměřením se nyní na vysvětleni hlavních rozdílů mezi čs. 
návrhem Sm a. touto DIN t 
1) Druhy provedení vizuální kontroly komponent I* okruhu 

JB Noma DIN rozděluje provedení vizuální kontroly na 
přímé (okem kontrolora za možnosti použití lupy) a ne-
přímé (za pomoci televizního řetězce periskopem nebo en-
do akopem). Ü metody přímé má být kontrolovaná plocha, po-
zorována ve vzdálenosti menší -než 600 ma at zorný paprt-
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sek kontrolora se nemá odchylovat od kolmice ke kontro-
lované ploše o vice než 30° j u nepřímé metody pozorování 
je nutno dbát na důkladné zajištění osvětlení, nebo£ na-
př. optické periskopy se skleněnými vlákny o délce 1 m 
mají světelnou ztrátu asi 50 
Návrh 5я.' Sm na rozdíl od DIN dělí dále provedení vizuál-
ní kontroly dle stavu povrchu, typu komponenty a jejího 
umístění na kontroly t 
.a) vizuální kontrolu 1» - tato vyžaduje kovově čistý 

povrch se zřetelnou viditelností stop po strojním 
opracováni, zbavený mastných a mechanických nečis-
tot. Připouští se mírné zbarvení vlivem provozního 
média a vysoké teplo'ty. Vady, které jsou předpoklá-
dané zjistit u této kontroly, jsou trhliny, povrchové 
rýhy, koroze a jiné mechanické poškození. Typickým 
představitelem těchto míst kontroly jsou těsnící 
plochy komponent I. okruhu JS, které jsou celkem dobře 
přístupné a lze je převážně mechanicky očistit, 

b) vizuální kontrolu 2. 
- 2,1 vyžaduje se povrch, zbavený mastných a mecha«-
nických nečistot, nánosů a odstranitelných koroz-
ních produktů. Připouští ее zbarvení vlivem provoz-
ního média a vysoké teploty. Předpokládané zjisti-
telné vady jsou trhliny, koroze, eroze, mechanické 
poškození, atruskové vmšstky a plynové bubliny. 
Kontrolovaná místa jsou vnitřní povrchy komponent, 
Čištěné chemicky či elektrochemicky. Jde o rádiuso-
vé přechody hrdel TUR а КО, obvodové .svary tělesa 
kolektoru PG, plochy, předepsané ke kontrole v КО 
a tlakové nádoby kyseliny borité atd. Na těchto mís-
tech obvykle následuje provedení kapilární zkoušky, 

- 2.2 vyžaduje se povrch, zbavený nátěru, mechanických 
a mastných nečistot, velkých nánosů a odstranitel-
ných korozních produktů. Připouští ь» ojediněle zbyt-
ky nátěrů v nerovnostech povrchu, barevné identifi-
kační značehí proudících médií a značky kontrolova-
ných míst. Připouští se rovněž náběhové barvy vli-
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rem svařováni a tepelného zpracováni* Tato kontro-
la má za cíl zjistit trhliny, korozi a mechanická 
poškozeni« Používá ее např, u vnějšího povrchu THR, 
HCP, čerpadel a armatur z uerezvu, 

»»i2*3 vyžaduje se povrch, zbavený mastných a mecha-
nických nečistot a odstranitelných korozních pro-
duktů. Připouští se zbarvení povrchu vlivem provoz-
ního média a vysoké teploty. Touto kontrolou* zjiš-
ťujeme převážně trhliny, koroze a mechanické poško-
zení funkčních ploch. Jde zejména o kontroly- šrou-
bových spojů a závitových hnízd, 

- 2,4 vyžaduje se povrch, zbavený nečistot, které by 
bránily správné vizuální kontrole nebo by horšily 
přesnost předepsané rozměrové kontroly. pickým 
místem kontroly jsou např. dorazy bloků o branných 
trub, 

c) vizuální kontrolu 3» - vyžaduje se vnitřní povrch po 
vypuštění provozního média, pokrytý pevně ulpívající-
mi korozními produkty, zbavený volných nánosů, osch-
lý. Je provedena dekontaminace z důvodu ochrany pra-
covníka. Touto kontrolou zjišťujeme trhliny, koroze, 
eroze, mechanické poškození, odtržení mechanické čás-
ti apod. Kontrolujeme zejména povrchy dílů, na: kterých 
se v důsledku provozních podmínek vytvářejí vrstvy 
korozních produktů a nánosů - např. vnitřní povrch 
tlakových nádob a jejich vestaveb, potrubních dílů 
a armatur a.čerpadel. 

2) Uvedení citlivosti metody vizuální kontroly 
V návrhu čs. normy je definována citlivost, která je dá-
na rozlišovací schopností při daném úhlu pohledu a osvět-
lení, vidět černou Čáru o šířce 0,8 mm na 18 %ním neut-
rálně šedém štítku, umístěném na zkoušeném povrchu neoa 
v situaci, obdobné místu, které má být kontrolováno* 
Slouží současně jako test průzračnosti kapaliny při vi-
zuální kontrole pod vodou* Stanovení této citlivosti 
. jsme určili po experimentech na 'JE - DIU tuto oblast ne-
řeší. 
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3) Kvalifikace pracovníků к provádění vizuální kontroly 
V normě DIN je kvalifikace personálu odvozena pouze ze 
znalosti a technické zruěnosti pro provádění prací a 
testu zraková echopnostii čs. návrh Sm vyžaduje znalos-
ti o konstrukci a provozu zkoušené části komponenty,, o 
druzích zjistitelných vad a místech jejich Častého výs-
kytu a je'jich přípustnosti. 

4) Norma DIN, na rozdíl od návrhu čs. Sm, stanovuje tech-
nické požadavky na periskopy, endoskopy, kamery, mani-
pulátory a přístroje pro zaznamenávání a reprodukci záz-
namu, 

5) Na rozdíl od normy DIN stanovuje čs. návrh Sm další pos-
tup při výskytu vady a posouzení její přípustnosti. Uka-
zuje, jak rozhodnout o provedení kvalitativně vyššího 
typu kontroly. 

Přestože obě normy podrobně popisují otázku metodiky 
a provedení vizuální kontroly, není řešena ze strany výrob-
ců otázka stanovení velikosti přípustných vad pro provoz 
JB. Návrh Sm je po projednání s výrobci předán к vydání CDS. 
V další etapě je však nutno dořešit otázku přípustných vad 
pro provoz a metodiku provozních prohlídek (vizuálních) na. 
JB. 
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DIB STEIGENDE BEDEUTUNG DES PT-VERFAHRENS, INSBESONDERE 
IM REPARATUR- UND WARTUNGSDIENST BETRIEBSEIGENER EINRICHTUNGEN 

F. Hodl 

Im Jahre 1943 beschrieb Helnnxt Klumpf, Senior In einer 
Betriebsinternen Prufanwei sung (Bild 1) 
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der damaligen Junkers fclug- und.Motorenwerke AG Dessau die 
betriebliche Anwendung des Farbeindringverfahrens in -der Werk-
stoffprüfung • 

In dieser wohl historischen Anweisung beschrieb Kluraf ein 
Prüfverfahren zur Ermittlung von Cberflachenf ehlern an Verk-
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stucken aller Art. 

Nach den heute üblichen Regeln baut sich die Penetrier-
prufung aus vier wesentlichen Arbeitsgagen auf s 
- der Vorreinigung 
- dem Penetrieren-Bindringen 
- der Zwischenreinigung 
. dem Entwicklungsvorgang 

Klumf begnügte sich seinerzeit auf Grund seines Kenntnis-
standes (Erfahrung) mit nur zwei Arbeitsgager und zwar s 
- einer "Vorbehandlung" mit einer eingefarbxen, öllöslichen 
• und bereits "gebrachsfertigen Diffusionsflussigkeit" 
- der eigentlichen Prüfung mit Rllfe einer weissen oder hell-
grauen Kontrollfarbe an die Klumpf jedoch keine weiteren be-
sonderen Ansprüche stellte* 

Oer Vorreinigung wurde wenig Bedeutung beigemessen» die 
Zwischenreinigung wird als Teil der Vorbehandlung in der Arbeits-
anweisung beschrieben. 

Nach der vorliegenden Arbeltsanweisung war die Farbwirkung 
der in die Oberflachenfehler eingedrungenen Diffuslonsflüsslg-
keit so intensiv, das auch kleinste fehler nachgewiesen werden 
konnten. 

Belm Studium dd&er alten Prufanweisung ist wohl erkennbar, 
da®die Veränderung gegen-über dem. heutigen Stand der Pruftech-
nik weiger im grundsatzlichen liegen sondern in den Details 
der Durchfuhrung und im Verständnis der Vorgänge. Dies gilt 
ganz besonders für den Mechanismus der Sichtbarmachung der 
Fehler im Entwickler mit allen seinen una heute bekannten Ein-
flüssen auf die Fehlererkennbarkeit und Nachweisempfindlichkeit. 

Weiters erkannte der Autor schon 1943 die Vorteile der 
Anwendung dieses Verfahrens bei bereits "eingebauten Werkstüc-
ken". Das heist also, im betrieblichen Wartungsdienst bestehen-
der Anlagen. 
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Helmut Klumpf wurde am 20. 4. 1943 uber ein "Verfahren таг 
Prufung von Werkstücken" auf mit děr Oberflache In Verbindung 
stehenden Fehlstellen ein Patent erteilt und auf Grund dee BRD 
Patentüberleitungsgesetzes am 5. 11. 1953 erneuert. In den An-
fangejahren einer breiteren betrieblichen Anwendung - nach des 
2. Weltkrieg - wurde der physikalischen Wirkungsweise der Pene-
trierverfahren viel Zeit gewidmet. Besondere der Eindringmecha*-
nismus des Prufmittels in enge 6ffhüngen der Oberflache wurde 
von vielen Autoren behandelt. Es erscheint daher nicht notwenig 
darauf einzugehen, da die Physik der Penetration bei Fachleuten 
üblicher Wissensstand ist. 

Aus mehreren Gründen erscheint das РФ-Verfahren zur Prü-
fung auf Oberflachenfehler als besonders geeignet » 
- die einfache Handhabung 
- die bildhafte Darstellung des Fehlers 
- die hohe Nachweisempfindlichkeit 
- die seitgehende Unabhängigkeit vom Werkstoff 
- dienMobillitat 

Dazu kommmt. ^pwe^ung (Bild 2) 

der Prüfmittel nur geringe Verfahrenskenntnisse erfordert, je-
doch ausreichende Erfahrung bei der Durchführung der Prufung 
und besondere Genauigkeit bei der Einhaltung der Anwendunge-
regeln verlangt. 

Diese Regeln sind in unserer CNOBM II 3030 genau festgelegt. 
Handhabungsfehler, wie sie bei der Vor- und Zwischenreinigung 
noch immer vorkommen, -Sonnen den Informationsgehalt der Anzeige 
beeinträchtigen. 
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Nach heutigen Überlegungen kommt dem Entwicklungsvorgang 
im Bezug auf den Fehlernachweia aber auch in den Fragen des 
Arbeits- und Umweltschutzes besondere Bedeutung zu« 

Naseentwickler, die in der Prüftechnlk am häufigsten Ver-
wendung finden», bestehen aus anoranischen Weisspigmenten mit 
relativ grosser Oberflache, die mit einem Losungemittel eine 
Suspension bilden« Im Zuge des Entwicklungsvorgange diggun-
diert das Sindrin®nittel als Folge der sogenannten Gegenkapll-
larritat in den Entwickler. Der Kappillardruck im Entwickler 
muss daher grosser sein als der in den offenen Fehlern« 

Den dazu norrrendigen Kapillardruck erreicht man durch 
die faine Korung der'Wesspigmente, deren Grosse im Bereich 
von etwa 2 - 10 u liegen soll» 

Die Grosse der Körnung beeinflust sehr nachhaltig die 
Saugfähigkeit des Entwicklers- und damit auch die Nachweisemp-
findlichkeit. Parallel zur riffusion, als Folge des Kapillar-
druckes, lost das leicht fluchtige Losungemittel des Entwick-
lers das Farbeindringmitte1 an und zieht es durch seine rasche 
Verdunstung in die auf der Oberflache befindliche weise Pig-
mentschicht« Durch die grosse Farbwirklung des Farbstoffes im 
Sindringmittel, werden die Weisspigmente unmittelbar uber den 
offenen Fehlerstellen eingefärbt und dadurch der Fehler fur 
das menschliche Auge sichtbar« 

Das it. .Qtwickler fixierte Bild sollte vom Standpunkt des 
Betrachters aus möglichst naturgetreu sein« Die Zeit der 
Bntwicklung spielt dabei wesentliche Rolle weil sich durch 
die Kapillarwirkung der Weisspigmente der Farbstoff langsam 
weiter auabreitet und dadurch die -Anzeige an Scharfe verliert 
brw. sich vergroesert (Ausbluten der Anzeige). 

Andererseits ist zu bedenken, dasa feinste Anrisse in der 
Oberflache naturgemaes erst nach längerer Entwicklungszeit 
überhaupt nachgewiesen werden können, da. die Entwicklungszeit 
dem Fehlervolumen verkehrt proportional ist. 
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Die objektive bildhafte Darstellung des Fehlers la Äit-
wiekler ist sicher einer der grossten Vorteile dieses Verfbh-
rens. Fachleute bevorzugen in der Hegel bei der Beurteilung 
elners Fehlere die Möglichkeit der visuellen Betrachtung 
(Bild 2) um Konfiguration, Grosse, Position und Orientierung 
möglichst genau und objektiv erfassen zu können» Das Peaetiiw» 
verfahren kommt diesem Wunsch in nahezu idealer Welse entgegen« 

Ist ein Fehlerbild als Ergebnis einer Prufung nicht unmit-
telbar sichtbar, sieht sich der Beurteiler veranlast > auf ОхшаД 
seines Wissens und seiner persönlichen Erfahrung» MessgrSaeon 
in ein Fehlerbild umzusetzen» Dies gilt besonders dann, wena 
zur kritischen Absehetsung der Fehlerzmlaflslgkeit nieht nor-
mierte tteeagrossen, sonders die Axt dea Fehlers, seine Position, 
und Orientierung ale wlohtlg erscheinen wie dies s,3* la. be-
trieblichen Sartungsdienst bestehender Objekte der Fall.ееin 

Das im Entwickler fixierte B U d erleichtert auoh des tet-
achter die Beurteilung des Fehlere au einem spateren Zeitpunkt* 
Dies geschieht am besten durch Anwendung eines wischfesten 
Entwicklers, der es auch erlaubt Fehlstellenanzeigen im Sat-
wlcklerblld . über längere Zeit und auch gegsn littvrrmngeeia-
fluaee zu konservieren« 

Die Bildqualität, das heist Fehlererkennbarkeit und Kon-
trast werden deutlich von der zur bildhatten Darstellung zur 
Verfugung stehende Menge der Bindringfarbe beelnflusst« Diese 
Prußnittelmenge ker,a durch Anwendungsfehler beelnflusst werden* 

Häufige Anwendungsfehler sind i 
- zu geringe Vorreinigung, Schmutz und ölreste behindern d m 
Jjtt nd ringvorgang 

- Auswaschen des Fehlers im Zuge der n c h e n T V H ( ш и п е 
Prufoittel sind mit elnaa llpophylen Eoulgator versehen, der 
das Auswaschen weitgehend verhindert) 

- zu kurze Bindringzeit Z.B. sa» niedrige Werkstücktemperafcer. 
Auch die Fehlerkonfiguration beeinflußt die cur Verfugme 
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stehende Prüfmittelmenge im Entwicklungsvorgang, darauf hat 
der Prüfer (der Anwerder) allerdings keinen Einfluss. Da. die 
Henge dee im Fehler zur Verfügung stehenden Eindringmittels 
immer beschrankt ist, sollte das Prüftaittel eine möglichst 
hohe Farbstoffkonzentration besitzen, um den zur Fehlererkenn-
barkeit notwendigen Kontrast zu erreichen. 

Farbeindringmittel Hersteller benutzen dazu meist rote 
oder orange-rote Farben (Bild У, 

weil das menschliche Auge fur deflVv^-ilCVHnmvast ' M ^ ^ B t e 
Konstxetemfindlichk?it besitzt, obwohl das Kontrastverhaitnis 
bei roter Zeichnung auf weisem Untergrund nur etwa 6 t t erreicht. 
Der chemische Aufbau (<UeChemie) děr Pr§fraittel hatdérzeit durch 
die Brägen des Umweltschutzes besondere Bedeutung erlangt. 
Durch die Verwendung von Apraydosen in nahezu allen Bereichen • 
unseres täglichen Bedarfes sind die Fluorkohlenwasserstoffe 
als Trelbgat> sehr stark in das Blickfeld der Öffentlichkeit 
geraten. 

Die automatische Druckverpackung (Aerosole) traten erstmals, 
(in Form von Mineralwasser-Syphon) ab etwa 1060 in Patentanmel-
dungen auf). Den zweiten Schritt stellten zum Teil medizinisch 
genutzte "Aerosolspruher" dar, die ab etwa 1925 patentrechtlich 
etc. bekannt wurden. Die Vorbereitungen zum markttechnisehen 
Durchbruch, bereitete das Aufkommen der inaktiven Xosungsstreib-

.-mittel (^Freone) deren Vorhandensein allein aber ebenfalls noch 
nicht genügte. 

Wirklich bahnbrechend wurde diese Art von Produktpackung 
erst mit der patentrechilich nicht einmal klar "abzugrenzenden 
Entwicklung" der Massenfabrikation unter Prazisionsbedingungen. 
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Die bia jetzt als Aerosoltreibmittel verwendeten Fluor-
chlorkohlenwasaerstoffe (FCKW) sind wegen des ihnen zueechrle-
benen schädlichen Einflusses uf dle stratosphärische Ozonsehtcht 
mit Ablauf des Jahres 1989 (siehe Bundesgesetzblatt fur die 
Republik Österreich, 55 - Verordnung $ 1 Abs« 1) verboten« 

Auch in der BDR sind Bestrebungen Im Gang«, die vol lhal o-
genierten FCKW aus den Aerosolforoulierungen herauszunehmen« 
Weiters wird von den Treibgae-Erzeugern erwogen, die gesamte 
FCKW-Gas-Produktion aus Wirtachafilichkeitagrunden einzustellen« 
Daaxch die teilhalogenierten FCISI bedenklich sind, müssen auch 
diese durch alternative Treibmittel ersetzt werden, wie z.B« 
Propan/Butan und Dirnethylather* 

Andere Alternativ-Treibgase, wie bachgas, Sticketort und 
Kohlensaure sind ebenfalls einsetzbar, verlieren aber bei Lee-
rung der Faokung rasch den notwendigen 3pruhdruck« Dies hat 
beim Eindringmittel und auch beim Zwischenreiniger keine Bedeu-
tung. 

Beim Entwickler jedoch ist die feine .iíebelbildung (Peinst-
vernirbelung), die konstanten Spruhdruck voraussetzt, sehr 
wesentlich für eine optimale Bildqualität im Entwickler« Auser-
dem fuhrt die geringe Yerdunatungageschwindigkeit bei diesen 
Treibgasen zum Ablaufen des Entwicklers an vertikalen Flaschen, 
Kanten \ind schwer zugänglischen Stellen« Pur den Entwickler ist 
Kohlendioxid als Treibmittel weniger gut geeigner, da eine 
gewünschte Peinatverwirbelung nicht erfolgt« der Entriekler 
wird zu *'nasu augebracht« Dias hat zur Folge, das an vertikalen 
Flachen, Kanten und sohwer zuganglichen Stellen eine kontrolier-
te, gleichmaosige und dünne Schicht nicht gewährleistet werden 
kann« Der Entwickler "verläuft1* und verdunetet ungleichmassig« 

Eine andere Alternative fur den Entwickler ist noch die 
Spritzpistole mit Druokluft (Bild 4)* 
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•eitere alternative Produktpackungen wie Manuell-mechani-
sche Verteiler (Pumpenpvizzip) oder wieder auffällbare K&rtťtschen 
bringen auch ein bessere Spxuhbild, abgesehen von der schwierigen 
ur.i zeitaufwendigen Sinfullweise in die kleinen Behälter« Um die -
vorhin beschriebenen Kachteile des Einsatzes von Koalundioxid 
als Ir-;ib=j.ttel im Entwickler zu vermeiden, wird als alternatives 
Iröibmittdl, sie bereits erwähnt, Propan/Butan im Entwicklet 
ci^eeetzt, da das exakte, gleichniaaalge und möglichst diinnw 
Aufbringen des geinstverteilten Spruhnebels (Bild 5) 

des Entwicklers von grosster Wichtigkeit fur den felhlernachweie 
i ct. (Ее können Blssbreiten bis zu 0,3 u sichtbar gemacht wer-
den - Bild 6)« 

«fahrend bei den, mit nicht brennbarem Kohlendioxid abge-
füllten Eindringmitteln und Heinigem (bei- sachgerechter An-
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wendung) hinsichtlich Lagerung, Arbeitssicherheit, Umwelt-, 
Brand— und Gesundgeitsgefahr, keine besonderen Probleme zu 
erwarten sind, muesbei dem, mit dem leicht entzündlichen Pro-
pan/Butan abgefüllten Entwickler unbedingt auf die Brand- und 
Explosionsgefahr hingewiesen werden» 

Bei der Anwendung der Prufmittel, sind die Gefahrenhinweise 
und Sicherheit srattehlage auf den Druckgaspackungen und Gebinden 
genau zu beachten, die nach der jetz bestehenden Gesetzgebung 
vorgeschrieben und gekennzeichnet sind* Es ist besonders darauf 
zu achten, das Sicherheitedatenblätter vorliegen, in denen die 
exakten chemischen Stoffbezeftchnungen angegeben sind, um ent-
sprechende Vorsichtsmassnahmen treffen zu können. Man sollte 
auf keinen Fall Umweltschutz auf Kosten der Arbeitssicherheit > 
erkaufen. 

In der Zukunft wird sich auch in Bezug auf die Gefährdung 
von Boden bzw. Grundwasser durch die Losungsmittel einiges änderni 
Und zwar in der Richtung, das mehr Prufmittel auf Alkoholbasis 
zum Einsatz kommen* Dieses System gibt ее schon seit den 50er Jahren; 

. sie haben keine gefahrliche Wirkung fur den Boden, die Umwelt 
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und dle Besundheit der Prüfer, Sie sind aber leider leicbt ent-
zündbar, Venn entsprechende Vorkehrungen (Brandgefahr) getroffen 
werden, so steht dem Sinsatz dieser ttittel nichts im Wegs. l«ach 
uber 30 Jahren erfolgreichem Einsatz dieser Prüfmittelserie ist 
bisher kein Unfall bekannt geworden» 

Hinzu zu fu^an ware, das dieses System auf Alkoholbasis, spe-
ziell für auetenitisches Uaterial wegen des niedrigen Halogen-
und Schefelgehalte^ eingesetzt wird. In mehreren Unternehmen 
wird es schon seit Jahren vesen der guten Umwelt Verträglichkeit 
bevorzugt angewendet. 

«< 

Sa ist sicher unser gemeinsames Problem, das gerade jene 
Treib- und Lösungsmittel,, die ausreichenden Arbeitsschutz und 
geringe Korperbelastung sichern und zudem fur die Pruftechnik 
eine hohe Hachwelsempfindlichkeit und Sildgute die beste Voraus-
eezungen bieten, aber die Ozonschicht und die Umwelt am moisten 
schädigen» Alle diese Prägen sind derzeit in Piuse und können 
noch nicht endgültig abgehandelt werden» Uit neuen korrigierten 
Überlegungen in denen der Mensch und die Umwelt im Mittelpunkt 
stehen, blicken wir in das nächste Jahrzehnt» 

Durch ein gemeinsames Bemuhan wird es uns gelingen, mit der 
Parbeindrlngprufung is neuen Jahrzehnt zum Wohle der Menschen 
in der "Zerstörungsfreien Terkstoffpfufung" unseren Beitrag zu 
leisten, 

Zusammenfassung : 
Die Entwicklungsgeschichte des Parbeindringverfahrens kann, 
grob betrachtet, zeitlich in 2 Phasen gegliedert werden. 
Die erste Phase, in den Anfangsjähren einer breiteren, betrieb* 
liehen Anwendung, war durch die Untersuchung von Wirkungeweise, 
Verfahrensgrenzen und iiachwaiaerafindlicVüceit unter besonderer 
Betonung der physikalischen Einflussgrossen gekennzeichnet. 
Die zweite Phase let durch die Anpassung der řrufmittel an 
Sonderfalle (Kerntechnik) geprägt. 
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Diese Phase, die heute noch nicht als abgeschlossen gelten kann,., 
ist insbesondere durch die Veränderung der chemischen Parameter/, 
bedingt durch Arbeit- und Umweltschutz, gekennzeichnet* 
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- Радиографический контроль всех УГЛОВЫХ ШВОВ И мест, пересечения 
продольных и кольцевых соединений. 

Входной ультразвуковой контроль листовой стали и 
И З О Г Н У Т Ы Х днищ проводиться раздельно-совмещенными искателями 
при чувствительности *'5Е" Сдиаметр эквивалентного плоскодонного 
отверстия - 5 питО. Допустимое количество дефектов на 1 ш длины - 4 
и на i mz площади - ЗО. При контроле днищ особое внимание уделяется 
прсзеучиванию крайной зоны шириной SO mm и зоны около ' отверстия 
люка. 

Ультразвуковой контроль кольцевых и продольных швов 
корпуса проводится У Г Л О В Ы М И искателями частотой 4 MHz с углами 
эвопа 60° и 70° для обнаружения продольных• и поперечных 
несплошностей. Прозвучивание осуществляется с 2 х сторон шва по 
обеим поерхностям. Для регистрации внутренних непроваров, объем 
г.орня прозвучивается искателем с У Г Л О М 80° С Level SB ÖS 392Э5. Ус-
ловная чувствительность контроля определяется дисковым отражателем 
диаметром Ф-1.5 mm. Допустимые значения амплитуды эхо-сигнала "ДА" 
У С Л О В Н О Й протяженности "Д1_" и. количества "п" Сна 1 m длины шва? 
регистрируемых . несплошностей определяются в соответствии с 
DVS 0Т04.. 

Радиографический контроль мест пересечения стыковых швов 
корпуса и угловых швов патрубков и люка проводится рентгеновским 
излучением в сооТетствии č I SO 11 Ов и классом II /DIN/-
радиографической пленкой. Требуемая чувствительность контроля 
0.32 mm определяется проволочным индикатором качества изображения. 
Нормы Д О П У С Т И М О С Т И дефектов . С классы 1 и 2> определяпггся в 
соответстни с Болгарским стандартом БДС 13060 СРС 4670Э. 

При сомнении о наличии поверхностных дефектов проводится 
мзгнитно^порошковой-контроль' в продольном и поперечном магнитных 
полях интенсивностью не менее 8СЮО Ахш. Все регистрируемые длинные 
несплошности - недопустимые. . 

Точное исполение разработанных . процедур обеспечивает 
требуемое качество сварных соединений и безопасную эксплуатацию 
железнодорожных цистерн. 
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к.т.н. Ю.А.Борисов, к.т.н. НабойщиковЬ.Д-
ЭЛЕКТРОРЕНТГШОГРАФИЧЕСКИЕ ПРИБОИ ДЛЯ НЕРАЗРУШАЩЕГО 

КОНТРОЛЯ 
СССР, г.Москва, МНЮ "Спектр" 

"Качество промышленной продукции - один из основных показатестгч 
уровня и эффективности промышленного производства. Для повышения мса-
чества изделий машиностроения на всех стадиях разработки, изготовле-
ния и эксплуатации необходимо контролировать параметры конструкцип:̂ -
ных материалов, технологии изготовления и свойства готовых изделий. 
Ведущее место среди средств неразрушазощего контроля материалов и из-
делий играют приборы и установки, использующие в качестве носителя 
информации ионизирующее излучение. 

Радиографический метод основан на преобразовании изображения, 
сформированного ионизирующим излучением в результате его взаимодей-
ствия с контролируемым объектом в радиографический снимок, или за-
писи этого изображения на запоминающее устройство с последующим пре-
образованием в световое изображение £l] . Достоинством радиографи-
ческого метода является высокая чувствительность к выявлению дефек-
тов, объективность при определении их геометрических размеров и глу-
бины залегания. Недостатком - высокая трудоемкость контроля, вызван-
ная длительным просвечиванием контролируемых объектов вследствие 
низкой эффективности регистрации квантов рентгеновской пленки, слож-
ности с фотообработкой снимков, высокой стоимости пленки. 

Наибольшее распространение в последнее время получает электро-
рентгенографический метод, основанный на том, что электрорентгеногра— 
фическая пластина реагирует на прошедшее через объект рентгеновское 
излучение изменением параметров электрического поля на их поверхностям 
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таким образом, что остаточный заряд всегда пропорционален изменению 
интенсивности излучения. При этом электрорентгенографическая пласти-
на является преобразователем рентгеновского изображения в электро-
статическое изображение, которое в дальнейшем переносится и закреп-
ляется на бумаге с помощью красящих веществ - пигментов [2] . 

Обычно электрорентгнографическая пластина выполнена в виде 
полированной проводящей подложки, на которую тонким слоем нанесены 
полупроводниковые материалы. 

Разрешающая способность самих электрорентгенографическкх пластин 
практически неограничена. Она определяется размером проявляющих 
частиц и способом проявления. 

В качестве фотополупроводникового слоя чаще всего используется 
селен. Обычно его свойство обуславливается качеством химической об-
работки подложки, толщиной селенового слоя и термическим режимам 
формирования слоя. Толщина слоя в основном влияет на чувствитель-
ность электрорентгенографической платины. С увеличением толщины 
чувствительность сначала увеличивается, достигает максимума, а за-
тем уменьшается. При увеличении жесткости излучения упомянутый мак-
симум передвигается в сторону больших толщин. 

В МНПО "Спектр" на базе этого принципа обработки рентгеновско-
го изображения разработан ряд новых аппаратов , позволяющих повысить 
чувствительность контроля. 

Эяектрореитгенографический комплекс РИ-20ЭРГ с биологической 1 « е е — - . —мам— 
защитой. 
Комплекс предназначен для рентгеновского контроля качества 

промышленных изделий в цеховых и лабораторных условиях. Изображение 
изделия получается на писчей бумаге размером 280x330 зам в течение 
1,5 мин. Комплекс может применяться в станкостроении, авиационной, 
судостроительной, элентрорентгенографической и других отраслях 
промышленности. 
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В состав комплекса входят: блок технологический с биологической 
защитой, аппарат рентгеновский РАП-160 М-5, блок закрепления, устрой-
ство очистки селеновых пластин 0П-01. 

Конструктивно комплекс выполнен таким образом, что операции за-
рядки, экспонирования, проявления и перенос изображения на бумагу 
производится в технологическом блоке, а закрепление электрорентгено— 
грамм и очистки пластан осуществляется в блоке закрепления и устрой?-

* 

стве очистки, пластин. Дефектность изделия растифрорывается визуальна.. 
Технологический блок позволяет подучить снимок изделия с равным' 

контрастом по всему полю за счет поэтапного получения снимка. 
Технические данные 

Размер электрорентгенограмм, мм 280х 380 
Время получения одной электрорентгенограммы, мин 1,5 
Предел разрешения электрорентгенограммы, пар л/мм 5 
Питание от сети переменного тока, В/Гц 220/50 
Потребляемая мощность, кВ*А 2,0 

Модульный рентгеновский дефектоскоп РИ-ЗОЭРГ-М 
Предназначен для контроля сплошности отливок, сварных швов, 

сборочных узлов и других изделий в цеховых и лабораторных условиях. 
Применяется в авиационной, электротехнической, электронной и других 
отраслях промышленности. 

Дефектоскоп позволяет работать в режимах электрорадиографии и 
рентгенотелевидения. В режиме электрорадиографии регистрация рент-
геновского излучения производится с помощью электрорадиографической 
пластины. Полученное статическое изображение проявляется в пыдевсм 
облаке. С целью документирования полученное изображение переносится 
на бумагу. 

В режиме рентгенотелевидения. регистрация рентгеновского из о бра-
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жения производится с помощью усилителя рентгеновского изображения 
и затем с помощью оптического канала передается на фотокатод переда-
ющей трубки и далее на экран видеоконтрольного устройства. Дефекто-
скоп состоит из технологического блока, рентгеновского аппарата, 
блока закрепления, устройства очистки, усилителя яркости рентгенов-
ского изображения, телевизионной установки. 

Технические данные 
Максимальное поле контроля, мм 
в режиме электрорентгенографии 280x380 
в режиме телевидения Ф 150 
Чувствительность для-^ толщиной 45 мм,-jí 
в режиме электрорентгенографии 2 
в режиме телевидения 3 - 4 
Предел разрешения, пар л/мм 
в режиме электрорентгенографии 5 
в режиме телевидения 2 
Питание от сети переменного тока, В/Гц 220/50 
Потребляемая мощность, кВ-А 3,55 

Переносной электрорентгенографический комплекс ЭРРУ-К 
Комплекс предназначен для неразрущающего контроля качества 

полиэтиленовой и другой изоляции, узлов сращивания кабелей, а также 
образцов сварных швов, отливок, сборочных узлов в цеховых и полевых 
условиях. Обеспечивает выявление несплошностей заливки полиэтиленом, 
компаундом, резины при вулканизации, расположения проводов и спаек 
кабелей, а также характерных дефектов других объектов контроля. 

Конструктивное исполнение блоков комплекса позволяет осущест-
влять его ручную транспортировку к месту контроля. 
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Технические данные 

Размер электрорентгенограмм, мм 280x220 
Максимальная толщина изоляции (полиэт шен, 
резина), мм 200 
Дефектоскопическая чувствительность, % 
при толщине до 70 мм 2 
при- толщине до 200 мм 5 
Время получения электрорентгенограмм, мин 3 
Питание от сети переменного тока, В/Гц 220/50 
Потребляемая мощность, кВт 1,8 

Л и т е р а т у р а 
1. Рентгенотехника. Справочник. В. т. 2 / Под ред. В.В.Клюева. М 
Машиностроение. 1980. 4 Ц с. 383 с. 
2. Электрорентгенографш,. /И.П.Варанецкас, Р.А.Каваляускас, 
А.И.Каминскас, Ю.К.Ракаускас. М. Атомиздат. 1974. 264 с. 
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д.т.н. Гусев Е.А., к.т.н. Набойщиков В.Д. 

РЕНТГЕНОВСКИЙ АППАРАТ С аНОГОШНЩЮШЬНЫМ ЭЛЕКЕРОНШ-
МАГНИГНШ ТРАНСФОРМАТОРОМ В ГЛАВНОЙ ЦЕПИ 

СССР.г.Москва, МНПО "Спектр-

Качество и достоверность рентгеновского контроля в значитель-
ной мере определяются стабильностью штока квантов рентгеновского 
излучения, которая зависит, в первую очередь, от стабильности анод-
ного напряжения и тока на рентгеновской трубке, напряжения и коэф-
фициента формы питающей сети. Так, при контроле пластмасс, алюминия 
и других легких материалов интенсивность излучения за объектом про-
порциональна 4-й - 6-й степени амплитудного напряжения на рентгенов-
ской трубке, а при контроле стальных изделий - 8-й - 10-й степнни 
[ij . В связи с тем, что мощность регулятора «ЙОДНОГО тока не пре-
вышает 30-40 Вт, особых сложностей при разработке регулятора тока, 
как правило, не возникает, поэтому рассмотрим юзможность использо-
вания парамагнитного резонанса в главной цепи аппарата. 

В настоящее время в качестве регулятора анодного напряжения 
применяется в основном регулируемый автотрансформатор или имцульсно-
фазовый регулятор, управляемый по цепи обратной связи сигналами 
датчиков анодного напряжения. Основными Недостатками первого ' - большая 
масса и инерционность регулирования, второго - заключается в разрыв-
ном характере регулирования, когда поток энергии в главной цепи 
принудительно прерывается и скачком вновь поступает в главную цепь.. 
Это приводит к перешпряжениям и .возн11кновению радиопомех. мешающих 
при радиометрических и ре^отелевизионных методах контроля и требует 
применения заградительных фильтров к экранирования системы питания. 
Это вынуждает увеличивать изоляционную защиту. 
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Рассмотрим возможность применения бесконтактного регулятора 
переменного напряжения в главной цепи рентгеновского аппарата, не 
имеющего перечисленных недостатков [2J . Предлагается в одной модуле 
регулятора объединить главную цепь и систему управления. Экспери-
ментальная проверка этого показала перспективность использования 
этого сочетания в главной цепи рентгеновского аппарата. 

Принцип работы рентгеновского аппарата с параметрическим транс-
форматором поясняется схемой рис.1. Такая схема не только обеспечи-
вает высокую стабильность анодного напряжения на трубке, но и позво-
ляет формировать как неуправляемое анодное напряжение, так и управ-
ляемое, практически синусоидальной формы. Схема обладает высокой 
"жесткостью" внешней характеристики, что обуславливает устойчивую 
работу рентгеновской трубки в любой точке регулируемого диапазона 
напряжения и тока, что снижает вероятность высоковольтного цробоя 
в рентгеновской трубке. Благодаря параметрическому резонансу в глав-
ной цепи обеспечивается хорошая развязка от питающей сети, а также 
параметрическая защита главной цепи от перенапряжений, перегрузок 
и коротких замыканий. 

Как известно,в главной цепи рентгеновского аппарата, работающей 
в режиме управляемого параметрического резонанса, принципиально не 
могут возникнуть радиотехнические помехи. Режим работы глазной цепи 
такого аппарата практически не зависит от* величины нагрузки и обес-
печивает достаточно высокую скорость нарастания анодного напряжения 
на рентгеновской трубке; время нарастания не превышает 5-6 периодов 
.питающего напряжения. . . 

Существующие модели параметрического трансформатора не позволяют ' 
осуществлять регулирование выходного напряжения. Это устраняется 
при использовании управляемого параметрического трансформатора (рис.2). 
Регулирование осуществляется путем изменения магнитной проводимости 
выходного контура. 
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Преимущество такой схемы заключается в том. что конденсатор 
резонансного контура находится в первичной низковольтной цепи. Для 
расширения диапазона регулирования анодного напряжения на рентгенов-
ской трубке можно сочетать плавное регулирование со ступенчатым пе-
реключением витков первичной цепи управляемого параметрического транс-
форматора и с изменением величины емкости конденсатора. В этом слу-
чае диапазон изменения выходного напряжения в схеме с управляемым 
паратрансформатором достигает 8 0 ч т о достаточно для промышленных 
рентгеновских аппаратов. 

В МНПО"Спектр" на базе высоковольтного однофазного параметри-
ческого трансформатора авторами разработаны лабораторные макеты глав-
ной цепи рентгеновского аппарата ( рисЛ,2). Внешние характерис-
тики главных цепей рентгеновского аппарата приведены на рис.3. Глав-
ная цепьспарамагнитным трансформатором (кривая I) более жесткая, 
чем выполненная на обычном трансформаторе ( кривая 2). Сетевое напря-
жение изменялось на -15$ и +10% от номинального значения 220 В,50 Гц. 
Отклонения анодного напряжения не превышают 1%. Скорость подъема 
анодного напряжения составляет I кВ/мс, а время сброса его не превы-
шает 20 мс. 

При воздействии по сети питания радиотехнических помех (им-
пульсных - с длительностью от 50 Гц до 10 кГц и высокочастотных си-
нусоидальных напряжений свыше I кГц) на первую цепь высоковольтного 
неуправляемого и управляемого парамагнитных трансформаторов на вто-
ричной цепи они ослабляютсй примерно на 50 дБ для неуправляемого и 
на 30 дБ - для управляемого паратранса. Нелинейный искажения выход-
ного напряжения парамагнитных трансформаторов не превышают 3%. Пе-
ренапряжения на вторичной стороне практически отсутствуют. При ко-
ротком замыкании в главной цепи на вторичной стороне намагничивающий 
ток возрастает не более чем на 30%. Базовый сдвиг между первичным 
и вторичным напряжениями неуправляемого парамагнитного трансформатора 
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составляет 90°, а управляемого на холостом ходу - до 20°, при на-
грузке - не превышает 70°. Глубина плавного регулирования анодного 
напряжения составляет 25%. 

Такие рентгеновские аппараты могут широко применяться в рент-
геновских, рентгенометрических комплексах контроля, в толщинометрии, 
т.е. там, где требуется обеспечить высокую степень стабилизации 
анодного напряжения рентгеновской трубки, высокую степень фильтрации 
радиотехнических помех, более высокий КПД. 

Л и т е р а т у р а 
1. Дмаховский В. В. Основы рентгенотехники - М. Медгиз, i960 - 103 с. 
2. Задерей Г.П. Многофункциональные магнитные радиокомпоненты. -М., 
Сов.радио, 1980 - 136 с. 
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Подрисуночные подписи к докладу д. т.н. Гусева Е.А. 

Рис. I. Главная цепь рентгеновского аппарата на паратрансе: 
I - параметрический трансформатор; 2 - конденсатор; 
3 - выпрямитель; 4 - рентгеновская трубка; 5 - блок накала. 

Рис.2. Главная цепь рентгеновского аппарата на употрансе: 
I - конденсатор; 2 - управляемый параметрический трансфор-
матор; 3 - система управления; 4 - выпрямитель; 5 - рент-
геновская трубка; 6 - блок накала. 

Рис.3. Внешние характеристики главных цепей рентгеновских аппара-
тов, выполненных: 
а - на паратрансе (I) и обычном трансформаторе (2); 
б - на употрансе ( 3 - Ту « 0; 4 - 5; 5 - 10 А). 
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Рис.1 . 

Рис.2. 
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Рис.5. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ БРИ ПОМОЩИ МЕТОДОВ И 
СРЕДСТВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ 

Киховски М. »Николов Х*,Денев М?,Велев В*,Попов Ал. 
' Болгария,София,ул.Акад.Г.Бончев бл.4, ИМШ - БАН 

Б̂олгария,София,Ботунец, НЛП "Металургавтоматика" 
Целью работы является развитие метода, средств и метрологичес-

кого обьеспечения вихретокового неразрушающего определения электри— 
ческого сопротивления металлических неферомагнитных материалов. 

Для определения электрического сопротивления разработаный сериях 
малогабаритных электронных устройств типа МОТЕСТ. Структурная схема 
приборов представленна на рис.1. Исползованы следующие означения: 
1 - параметрический вихретоковой преобразователе, 2 - L -С генера-
тор, 3 - кварцевой генератор, 4 - счетчик с переменным коеффицентом 
деления, 5 - компаратор фазы, 6 - преобразователь частота-напряжение,, 
7 - индикатор, 8 - питание. 9 * контроль питания. Подключенный к 
генератору вихретоковой преобразователь создает переменное электро-
могнитное поле в контролируемом обьекте и позволяет получить инфор-
мацию об изменении характеристик возбуждающей катушки. Генератор -
нкй блок содержит L -С генератор /2/, кварцевый генератор /3/ и счет-
чик с ререыенным коэффициентом деления /4/. Используется для воз-
буждения вихретокового преобразователя к для обьеспечения работы 
блока обработки информации в которой входит фазовый компаратор и 
преобразователь частота-напряжение. В приборах МОТЕСТ 00.,01.,10. и 
50. используется аналоговый или цифровой индикатор. В МОТЕСТ 601 
предусмотрено включение микропроцессорного блока для обработки резуль-
татов измерений. Регистрируемые значения являются средними из много-
кратных независимых измерений, которые проводится через одинаковые 
временные интервалы. При относительном движении мекду образцом и 
вихретоковкм преобразователем результаты измерения являются средними 
значениями f по длине образцов [1,2] . 

Приборы снабкины накладными /ВТП СД/ и проходными /ВТП СП и 
ЕТП ТП/ вихретсь' аыми преобразователями. Применение ВТП СП и ВТП HI 



- 392 - ) 

позволяет проводить бесконтактное определение f при нормальных и 
при повишенных /до 250°С/ температурах. Приборы работают на дискрет-
ных частотах от 4,0 до 84,0 кГц. МОТЕСТ типа 00,10. ,01. и 501 пред-
назначены для контроля предельных значений электрической проводимос-
ти /сопротивления/. M0TSCT типе 601 является прибором для проведения 
количественна исследований с повишенной точности. Прз̂ бори позволяют 
определять электрическую проводимость в диапазоне от 5,0 до 60,0 í,!C/u 
с ошибкой до 0,2 LiC/u е зависимости от проводимости материала. 

Метрологическое обьеспечение разработано основе рекомендаций 
международных и национальных нормативных документов, а также с уче -
том опыта научно-исследовательских разработок £2,3,4] . Созданы 
несколько типов стандартных образцов: для настройки вихретоновых из-
мерителей с гарантированными значениями S /рис.2а/; для определения 
влияния степени обработки поверхности образца, кривизны, толщины и 
краевого эффекта на регистрируемые значения"/' /рис.26/; для сравни-
тельных исследований; 

Стандартные образцы подготавливаются для диапазона изменения 
электрической проводимости от 5,0 до 62,0 МС/м с шагом 0,5-1,0 МС/м. 
Гарантирована ошибка атестации образцов порядка 0,2-0,6̂ . 

Ниже показаны примеры использования разработаных приборов и мето-
дик контроля для исследования гомогенности распределения электирес-
кого сопротивления по длине проволоки /рис.3/ и для определения^ 
металлических сплавов. На рис.3 представлены результаты исследования 
S методом двойного моста /WJ и вихретоковым методом с использо-
ванием прибора МОТЕСТ 601 с проходным преобразователем. Измерения 
методом двойного моста проводились на участках длиной 100 ми, 1000 мм 
и 2000 мм /плотные ЛИНИИ/. Средние значения, полученые на основе из-
мерений участков длиной 100 мм представлены линиями типа — .Точ-
ки и пунктирные линии использованы для представления резултатов вихре-
токовых измерений. С и — — даны средние значения, полученые 
приборе« МОТЕСТ 601 при движении датчика и осреднении результатов, по-
лученных на участках длиной 1,0 и и 2,0 м. 

Используя методы дисперсионного анализа оценены различия между 
измерениями, которые проводились с применением базового метода двой-
ного моста и вихретокового. Результат можно представить при помощи 
следующей модели уг +tj-hit/ 2 /-
где f i j - измерение при помощи J прибора / / =1 - МОТЕСТ 601 
/ =2 - да/, уи- - общее среднее значение, Zf - эффект используемого 
метода и прибора, SiJ - случайная ошибка. Различия оцениваются на 
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основе проверки гипотезе Н - Z t и Н,: Tt^Zt .Гипотеза. 
Н0 неверна если Fé Fe где Fi и Fč соответствен© тео-
ретическое и экспериментальное сяачение разпределения Фишера. 

Анализ показывает что результаты измерения и по двум методам для 
первого и второго метра различимы с вероятности) 99£. Этот эффект свя-
зан с нееднородкым распределением электрического сопротивления по 
длине образца. Сравнение средньх значений точенных измерений для 1 м 
и 2 м с данными, полученными методом двойного моста при базе 1 м по-
казывает неразличимость с вероятностью 75-85̂ . Сравнение средных зна-
чений для 1 ми 2 м, полученных двумя методами показывает неразличи-
мость с вероятностью порядка 86-93$. 

Обьектом исследования металлических сплавов является двойные 
сплавы типа Си -žn и Си. - JJ* с содержанием легиращого элемента 
соответственно от 0,002 до 37# и от 0,2 до 5;". Полученные результаты 
измерен;., хорошо апроксимируются зависимости 

Ли -г» = 0,0205 + 0,00649 0,5366 
fCu-jTi = 0,00474 + 0,03625 06529 

которые могут быть использованы': для прогнозирования f двухкомпо-
вентных сплавов с вероятностью 95 

В работе предстовленны основные результаты разработки методов, 
средств и метрологического обьеспечения вехретокового определения^ 
неферромагнитных металлических материалов. Доказана возможность заме-
ны стандартизированого метода двойного моста вихретоковым. Представ-
ленны и результаты исследования У которые определяют основные направле-
ния преиенения разработанных приборы и методик. 

1. Jul^Tchz-, Miborstf M-, Owe*М-, l/e£e<f V, , 

The use the e&íciT-icco-ndueétytiy Tnetheot ^VOI с/ 

Copp&z, ctvoC CeppefbéČoj-f , x// wC JÍD7, Jfrhfč&zota?r>, <f№ 
2. Николов X., Миховски lí., Стандарта и качество, 2, 1988 
3. Сандовски В.А., Гулецкий П.Г., Дефектоскопия, 10, 1983 
4. Наумов H.I., Зарубинская Л.Я., Рывлен A.M., Дефектоскопия, * 1985 
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ИАГНИТОАГО'СТИКОЗШССИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЛЕ50РМЕРОВАННЫХ ШЕРИАЛОВ 

Миховски li. Гадай П.х, Попов Ал. 
' Болгария,София, ул.Акад.Г.Еончева бл.4, ИМЕЛ - БАН 
хПолыла, Варшава, ул.Свентокшисна 21, ИППТ - ПАН 
Е ряде работ £1-5,10J представлении результаты экспериыенпшга»-

ных исследований магнитоаку стической эмисии Л'АЭ/ и шумов Баркгаузежа 
/1ДБ/ феромагнитных материалов в условиях воздействия переменного ЭЛШЕ-
тромагаитного поля. Сделаны предположения о физической природе процес-
сов и доказана применимость методов для исследования структурного и: 
деформационного состояния и состава материалов. В настоящее время в 
связи с перспективный использования МАЭ и ШБ в неразрушахщем контроле 
стальных материалов и изделий существено увеличился интерес к этим 
исследованиям. 

Целю работы является изучение магнитошумовых и магнитоакустико-
эмессионных характеристик пластически деформированного армко железа 
и аустенитной стали. 

Метода.Апаратура. Обектом исследования являются плоские стандарт-
ные образцы для испытания на разтяжение из армко железа и от стали 
1Х18Н9Т. Образцы из армко железа до испытания проходили термическую 
обработку для снятия механических напряжений. Образцы из стали нагре-
вались до температуры 1070°С в течении 40 rnin , быстро охлаждались 
в аргоне при температуре 500°С и медлено - дс 20°С. Деформирование 
образцов осуществлялось на стандартной испытательной машине. 

По справочным данным [9J основные магнитные характеристики не-
.деформированного армко железа следующие: коэрцитивная сила 0,6-1,0 Э, 
максимальная магнитная проницаемость7^^3000-5000. В процессе де-
формаций аустенитной стали проходят фазовые аустенито-мартенситные 
перевращения. Формируются отдельные мартенситные области. Для стали 
мартенситного класса после закалки коэрцитивная сила 50-280 Э, на -
чальная магнитная проницаемост ß a 140, jU-ma-x̂ AOOO. Рост мартенсит-
ной магнитной фазы от деформации представлен зависимости^® ̂З'/рис.ЕРД 

Схема экспериментального комплекса показана на рис.1. Приняты 



- 396 - ) 

следующие означения: О-образец, УБК Ш - прибор для исследования сред-
него значения шумового напряжения Барнгаузена Um и напряжения, про-
порционального магнитной индукции Vjt. УБК ФФ - прибор для опре-
деления содержания магнитной фазы М.\?3, П - резонансный ультразвуко-
вой преобразователь типа 8313 акустикоэмиссоинного комплекса АЭ /про-
изводство фирмы Брюеля е Кера - Дания/. Прибор УБК Ш оснашен проход-
ным электромагнитным датчиком трансформаторного типа. Различные релй'-
мы намагничинаник осуществляются путем изменения тока намагничивания 
J от О до 100 mfí% что соответствует изменению напряжености ыагнитно-
го поля от 0 до 4,0 icRJm. В режиме "взвешивания" в акустикоэмиссконном 
комплексе измеряется время превышения амплитудой анализируемого с* 
кала четырех определенных уровней /0,25 0,5 1,0 2,0 У /. Этот процес 
равносилен умножению временных интервалов на разность между отдельны-
ми опорными уровнями. Регистрируемые значения пропорциональны площ-
ади снизу кривой временного развития анализируемого сигнала акусти-
ческой эмиссии. 

Результаты экспериментальных исследований. Результаты представ-
лены последовательно на рка.2 - рис.8. На рис.2 - рис.6 показаны со-
ответствующие зависимости для образцов с различной степеню деформаций. 
По мере увеличения деформации использованы плотные, пунктирные v. птри-
хпунктирные кривые. Для армко железа /рис.3 и рис.4/ как предстаэи -
тельными выбраны образцы с относительной деформации £ соответственно 
1 7 , и 0*, а для стали 1Х1Ш9Т /рис.6 и рис.7/ образца с £ соответ-
ственно 2 3 , и Ь$>. Акусгикоэмиссиоклые данные на рис.2 собраны при 
режиме "взвешивания4 за время If , при усилении широкополостного уси-
лителя сигналов 40с̂ #,в честотном диапазоне с 50 KHZ ДО Ч^МН-Г. .Ос-
тальные акустикоэмиссионные исследования проведены при усилении для 
армко железа 35 d B и для стали - ЪосЛВ , 

Зависимости /рис.3, рис.4, рис.6, рис.7/ показывают изменение (Vív, 
Vjx » АЭ от степени изменения режима намагничивания. Согласно [ 1,10J 
налряженость магнитного поля невысокая и наблюдается 1.'АЭ первого типа. 
На рис.8 и рис.Бданны сводные зависимости Vtu , и АЭ от степе-
ни абсолютной деформации материала h ß • 

Анализ результатов. В магнитных материалах возможны два основных " 
типа соседства при которых угла ьрзду векторами намагниченостк двух 
домена условно приняты 180° и 90 . Потенциальные барьер?. 180° домен-
ных границ связаны с внутренними магнитными полями рассеяния, а 90° 
доменных границ - как с магнитными так и с магнито-упругими полями 
взаимодействия и их поведение сушествено зависит от внутренних и внек-
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ных механических напряжений. Состав материала, структура, размеры 
доменов и величина действующ?« механических напряжений приводят к 
формированию некоторых средаых значений потенцкалнкх барьер для до-
менных стенок /Ej, 3QO К EQQO/ ЕСЛИ Eg^O ̂  ^180° ноеРг^иттакая с и л а 

материала зависит прежде всего от величины внутренних напряжений и от 
движения 90° доменных границ. Если Е ^ о ̂  EgQO ксерцитивная сила 
связана с величина внутренних магнитных полей рассеяния £äJ . Б слу-
чаях когда приложенное внешное магнитное поле сравнимо или больше кри-
тического поля определеного домена происходит скочкообразное изменение 
намагничености и размера домека. Этот процес сопутствуется псявле -
нием кластера скачков Еаркгауоена из за взаймодействия доменных гра-
ниц между собой. 

Для анализа экспериментальных результатов нами примята представ-
ленная в £l,10j модель. Генерированное электрическое напряженке в уль-
празвуковом преобразователе имеет вид - С.С'. JTŮ V/Г где 
С - константа, пропорциональная упругим модулям материала и обратно 
пропорциональная расстоянию от источника МАЭ до преобразователя, С' ~ 
константа, ji - скорост появления МАЭ собитий в преобразователе, й£-
среднее неупругое напряжение которое возникает в МАЭ источнике из за 
различия механических магнитострикциошшх напряжений до и после скач-
ка /с продолжительности V / смещения 90° доменных границ, ß V -сред-
ний обьеы домена после смещения границ. МАЗ при невысоких уровнях на-
магничивания пропорциональна коэффиценту магнитострикции в направле-
нии лекого намагничивания /при движении 90° доменных стенок/ и коэф-
фиценту магнитострикционной анизотропии /при ротации доменов/. С уве-
личеванием обьема в котором возникают магнитострикционные механические 
напряжения МА.Э возрастает. 

На формирование 1)ш влияние оказывают как 180° так и 90° доменных 
границ. При напряженностях магнитного поля порядка 2,5 зависи-
мости V - F(Т) для армко железа имеют характер насыщения. В пласти-
чески деформированных образцах существуют остаточные сжимающие на » 
пряжения, наблюдается резное увеличение числа дислокации /которые яв-
ляются препятствием на пути движения доменных границ/ »умещение 
количества скачков и величина най-более вероятного средного скачка, 
увеличение доля мельних скачков. Этими процесами и объясняется сниже-
ние средного значения шумового напряжений UM " S пластически дефор-
мированном армко железе. Зависимость Ц/* =• F(I) практически линейная. 

Характер изменения UUI , UJÍ И АЭ для стали Ш8Н9Т связан / 
прежде всего, с ростом обьема и количества магнитных областей в 
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объеме материала с увеличением степени пластической деформации. С 
увеличением напряжености магнитного поля зависимости близки к линей-
ным без участка насыщения. По мере увеличения степени пластической 
деформации чувствительност уменшается. 

Заключения. Разработана методика и экспериментальный комплевп 
для изучения магнитных и магнитоакустикоэмиссионных характеристик ма-
териолов. Показана применимость полученных результатов для исследова-
ния процессов пластического деформирования различного класса стали. 
Результаты могут быть использованы при разработки экспериментальных 
методик исследования степени пластической деформации сосудов в хими-
ческом и атомном машиностроении. В отличие от традиционного рентгено-
дифракционного метода на основе исследования Uw , U/i и АЭ можно 
получить информацию о степени деформации материала в глубине до Z-Ътт. 
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