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Виявлення дефектів в зварних швах за допомогою ультразвуку

Неруйнівний контроль особливо важливий при створенні і експлуатації
різного складного промислового обладнання, компонентів і конструкцій. Для
виявлення різних вад, таких як роз'їдання, іржавіння, розтріскування
використовуються різні методи неруйнівного контролю, такі як ультразвуковий
контроль, рентгенівський контроль, дефектоскопія, вихрострумовий контроль,
візуальний контроль.

Основним методом виявлення дефектів в зварних швах є ультразвуковий
метод контролю (УЗК). Суть ультразвукового методу полягає у
випромінюванні у виріб і наступному прийнятті відображених ультразвукових
коливань за допомогою спеціального обладнання – ультразвукового
дефектоскопа і пьезоперетворювача, і подальшому аналізі отриманих даних з
метою визначення наявності дефектів, а також їх еквівалентного розміру,
форми (об'ємний/площинний), виду (точковий/протяжний), глибини залягання.

Дослідження проводилося на заводі "Рогань" на ново виготовленому
резервуарі "ICEReactor" (9400×6000×10,0) із сталі марки СТ–3сп. Метою
роботи було здійснити контроль зварних з'єднань резервуара за допомогою
дефектоскопа УД2-12 і перетворювача П121-5-65-002. Виконано внутрішню і
зовнішню перевірка шва і оклошовної зони (30 мм.), рівень чутливості:
бракувальній Аб = 30 дБ. Загальна довжина швів склала 400 м. Було перевірено
30% від загальної довжини та виявлено дефекти (тверді включення,
несплавлення і непровари, порушення форми шва). Розглянувши всі види
зварних з'єднань, безпосередньо були визначені і вивчені дефекти в зварних
з'єднаннях, їх причини виникнення, способи попередження та методи усунення.
У результаті було зроблено висновок, що даний об'єкт придатний до
експлуатації згідно з документом СНиП 3.03.01-87.

Таким чином, результати проведеного дослідження свідчать про те, що
ультразвуковий метод є надійним і швидким способом визначення якості
зварних швів, дозволяє виявити і усунути дефекти зварювання без
пошкодження об'єкту.
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