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ÚVOD
Tlustostěnné výkovky patří k výrobkům, u kterých jako jediná prakticky použitelná
nedestruktivní metoda zjišťování vnitřních defektů přichází v úvahu zkoušení ultrazvukem. Je
známo, že defekty vyskytující se u výkovků jsou orientovány převážně paralelně s tvárnícími
vlákny, přičemž může jít o celé spektrum různě závažných defektů
od vměstků až po trhliny různého původu. Vady jako trhliny se můžou vyskytnout už v procesu
výroby, i když u velkých výkovků jde většinou o výrobky vystavené v provozu velkému
namáhání, můžou se trhliny vyvinout také jako výsledek degradačních procesů po
dlouhodobém provozu výrobku. Do této kategorie můžeme např. zařadit vodíkové poškození,
kterému jsou vystaveny zařízení petrochemického a těžkého chemického průmyslu. Je přitom
paradoxní, že právě v souvislosti s výkovky se často vzpomíná na metodu AVG jako jeden ze
způsobů určení velikosti defektů, ačkoliv se přesně vzato tento způsob hodí jen na hodnocení
izolovaných malých plošných defektů. Ty nejzávažnější defekty, které mohou vyřadit zařízení z
provozu zpravidla nelze dostatečně charakterizovat tzv. náhradní velikostí, ale bylo by třeba
zobrazit jejich rozložení v přířezu výkovku.
Tuto úlohu mohou splnit zobrazení S, B a C.
ZKOUŠENÍ PETROCHEMICKÉHO REAKTORU
Prezentací využití předností S, B a C zobrazení při zkoušení tlustostěnných výkovků je i
příklad petrochemického reaktoru, (Obr. 1 ) vyrobeného v roce 1942 a v provozu při
různých podmínkách více než 60 roků.

Obr. 1 - Chemický reaktor rok výroby 1942. Průměr ~1250 mm, tloušťka stěny 100-120 mm
Ačkoliv by dnes bylo technicky realizovatelné i prozvučení celého pláště reaktoru a následné
zobrazení jeho libovolného příčného nebo podélného průřezu, představovalo by to enormní objem
dat, ze kterých by jen malá část obsahovala relevantní informace. Proto provozovatel ve
spolupráci s výpočtáři nejprve určil předpokládané oblasti poškození (pole 1 až 6 na obr. 2 ) a
předpokládaný typ defektů. Následovalo předběžné manuální zkoušení, cílem kterého bylo
ohraničit oblasti s vyšším výskytem defektů. Až potom bylo1

uděláno podrobné skenování technikou phased array se zobrazením výsledků ve formě S,B a C
scanů (obr. 2).

Obr. 2 - Kontrolované části reaktoru a způsoby jejich prozvučování
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Některé výsledky ze zkoušení jsou na obr. 3 - obr. 6 . Na obr. 3 je ukázka typických nálezů při
sektorovém prozvučování. Sektorové prozvučování má tu výhodu, že poskytuje základní
informaci o orientaci defektů. V našem případě se při sektorovém prozvučování objevovaly
defekty většinou v úzkém rozmezí úhlů okolo normálu k povrchu, z čehož vyplývá, že jsou
skutečně přednostně orientovány rovnoběžně s tvárnícími vlákny.

Obr. 3 - Typické nálezy v plášti reaktoru při sektorovém prozvučování pomocí zařízení
Omniscan PA
Na základě této informace bylo pro podrobné mapování zvoleno kolmé prozvučování, přičemž se
použila technika phased array na vytvoření lineárního skenu. Při lineárním skenu se ultrazvukový
paprsek elektronicky posouvá podél apertúry sondy a sonda se pohybuje ve směru na něj kolmém,
a výsledkem je, že se postupně nasnímají A-skeny z každého bodu plochy zkušebního povrchu,
po které přejede sonda. Z této množiny A-skenů je následně možno extrahovat data z libovolné
vrstvy pláště reaktoru a znázornit ji v C – zobrazení, nebo
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extrahovat všechny A-skeny podél jedné linie ve směru pohybu sondy a znázornit průřez pláště
vedený touto linií , čili B- zobrazení. To všechno je možno udělat s krokem daným rozlišením
enkoderu snímajícího polohu sondy při pohybu na zkušebním povrchu. V našem případě byla
velikost kroku asi 1 mm. Takto je možno virtuálně "nařezat "zkoušenou část pláště reaktoru
na "pláty " po 1mm.
Ukázka C a B - zobrazení při vzpomínaném postupu prozvučování je na následujících obrázcích.

Obr. 4 - C-zobrazení dvou různých hloubkových vrstev části pláště reaktoru. Vlevo hloubková
vrstva 100 – 120 mm, vpravo vrstva 50 -70 mm. Zřejmý je podstatně vyšší výskyt defektů ve
středu stěny pláště.
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Obr. 5 - B-zobrazení některých průřezů z části pláště znázorněné na předešlém obrázku
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Je zřejmé, že výhodou C - zobrazení je fakt, že ukazuje plošné rozložení defektů ve
vybrané vrstvě, u B – zobrazení je zase neocenitelná informace o hloubkovém profilu nebo
hloubkovém rozložení defektů, protože napomáhá určit typ defektů. Např. poškození
vyvolané vodíkem má v B skenu charakteristický projev. Kombinací několika typů zobrazení si
mohou i laici ( mezi něž bohužel musíme zařadit i většinu managementu rozhodujícího o
osudu zařízení ) udělat velmi názornou a ucelenou představu o rozsahu poškození.
Zobrazení B a C je možno vytvořit i při šikmém prozvučování, potom ukazují směrové
vlastnosti defektů v daném řezu, resp. vrstvě. (Obr. 6), ze kterého si opět můžeme podle potřeby
nechat zobrazit sektorový obraz zvoleného defektu.

Obr. 6 C – zobrazení části pláště při šikmém prozvučování.
(Dole je sektorové zobrazení vybraného defektu)
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Vzpomínaných způsobů zobrazení je možno dosáhnout i klasickými sondami s
podmínkou, že se na snímání pozice sond použije dvojosý enkoder. Technika phased array není
tedy pro tento účel nevyhnutelná, ale velmi vhodná.
Další výhodou nepřímo vyplývající ze zobrazení B, S a C je fakt, že při jejich vytváření se
uschovávají všechny naměřené A-skeny, t.j. tzv. surové data, které je možno uschovat na
paměťové médium a i po několika letech vyvolat a znovu podle potřeby vyhodnotit. Tato
vlastnost má velký význam při porovnávání nálezů z opakovaných měření, t.j. při materiálové
diagnostice exponovaných zařízení.

ZÁVĚR
Zobrazení B a C jsou v ultrazvukové defektoskopii známa už poměrně dlouhou dobu.
Jedna z prvních zmínek o použití B – obrazů při zkoušení výkovků pocházejí z roku 1959.Je
pochopitelné, že technika té doby neumožňovala, aby byla tato zobrazení ve větší
míře používána, a tak bylo ultrazvukové zkoušení dlouhé roky odkázáno většinou jen na
zobrazení A. Dnes, když se B a C zobrazení implementují i do softwarové výbavy lepších
ultrazvukových defektoskopů určených i pro manuální zkoušení, je čas, aby se jejich možnosti
využívaly naplno a to nejen u zařízení, kde defektoskopie plní úlohu diagnostické metody
určené ke sledování degradačních procesů vývoje provozovacího poškození.
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