
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. І. СІКОРСЬКОГО» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АВТОМАТИЗОВАНІ ЗАСОБИ АКУСТИЧНОГО 
НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ 

 
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт 

для студентів приладобудівного факультету  
спеціальності 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 

спеціалізації комп’ютерно-інтегровані системи та технології неруйнівного 
контролю і діагностики 

за освітньо-науковою та освітньо-професійною програмами підготовки 
магістрів 

 
 
 

 
 
 

Рекомендовано вченою радою 
приладобудівного факультету 
(протокол № 8/17 від 25.09.2017) 

 
 
 
 

Київ - 2017 



 

Автоматизовані засоби акустичного неруйнівного контролю: методичні 

вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів приладобудівного 

факультету спеціальності 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані 

технології [Електронний ресурс] / Уклад.: Р.М. Галаган. – К.: КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, 2017. – 65 с. 

 

 

Навчальне електронне мережеве видання 
 
 
 

АВТОМАТИЗОВАНІ ЗАСОБИ АКУСТИЧНОГО НЕРУЙНІВНОГО 
КОНТРОЛЮ 

 
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт 

для студентів приладобудівного факультету  
спеціальності 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 

спеціалізації комп’ютерно-інтегровані системи та технології неруйнівного 
контролю і діагностики 

за освітньо-науковою та освітньо-професійною програмами підготовки 
магістрів 

 
 

 

Укладачі:   Р.М. Галаган, канд. тех. наук, доцент 

 

 

Відповідальний редактор         А.Г. Протасов 

Рецензент                                   В.С. Єременко 

 

 

 

За редакцією укладачів 

 



3 

Лабораторна робота № 1  

ДОСЛІДЖЕННЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ФОКУСУЮЧОЇ СИСТЕМИ 

ТИПУ РЕФРАКТОР 

 

Мета роботи: дослідження заломлюючих властивостей на межі розділу 

двох середовищ, що мають різний акустичний опір, і конкретного 

використання цього явища для створення фокусуючої системи. 

 

1.1. Основні положення 

 

Ультразвукові фокусуючі системи широко застосовуються в 

технологічних цілях і дефектоскопії для отримання хорошої роздільної 

здатності і високої інтенсивності променя. 

Існує чотири основні типи фокусуючих систем: активні концентратори 

(зігнуті випромінювачі), рефрактори (заломлюючі лінзи (рис. 1.1)), 

рефлектори (пасивні відбивачі) і дефлектори (зональні пластинки). 

 

Рис. 1.1 Фокусуюча система типу рефрактор: R – радіус кривизни, 

a – радіус зіниці рефрактора, F – фокусна відстань 

 

Фокусну відстань лінзи можна знайти аналогічно тому, як це робиться в 

оптиці (рис. 1.2). 
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Рис. 1.2 Знаходження фокусної відстані: 

 R - радіус кривизни, α і β – кути падіння і заломлення на межі розділу 

середовищ 1 і 2, в яких швидкості звукових хвиль становлять С1 і С2 

відповідно.  

 

Тоді: 

12
2

1

)sin(
)sin(

n
C

C ==
β
α

  (1.1) 

де 12n - відносний показник заломлення. 

При малих кутах α і β (параксіальні промені) можна записати βα ⋅= 12n , 

а так як αγβ =+  

)(12 γαα −⋅= n   (1.2) 

При малих кутах, очевидно: 

R

a=α , (1.3) 

F

a=γ , (1.4)
 

і після підстановки (1.3) і (1.4) в (1.2) отримаємо: 
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Так як 12 CC < , то F>0 – лінза є збираючою. 

Під впливом дифракції фокус буде не точковим, а областю кінцевих 

розмірів (рис. 1.3). 

 

Рис. 1.3 Вплив дифракції на розмір фокальної плями 

 

Площа неекранованої частини лінзи: 

2aSЛ ⋅=π  , (1.6) 

а площа центрального максимуму дифракційного розподілу інтенсивності у 

фокальній площині: 

2
0 )( rSФ ⋅= π , (1.7) 

Отже, інтенсивність ультразвукової хвилі у фокусі лінзи: 

2

0
0 








⋅=

r

a
IIФ , (1.8) 

де I0 – інтенсивність падаючої на лінзу хвилі. 
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Згідно дифракційної теорії, напрям на перший максимум інтенсивності 

визначається за формулою: 

a

λφ ⋅= 61,0)sin(   (1.9) 

де λ - довжина ультразвукової хвилі. 

Для прямих кутів можна записати: 

aF

r λ⋅= 61,00
 . (1.10) 

Таким чином діаметр фокальної плями (кола Ейрі): 

a

F
rdr

λ
22,12 0 ==  (1.11) 

Після підстановки (1.10) в (1.8): 

022

422

0 68,2
61,0

I
F

a

F

a
II ⋅

⋅
⋅=















⋅⋅
⋅=

λλφ   (1.12) 

Враховуючи, що в центральному дифракційному максимумі зосереджено 

лише 84% падаючої енергії, остаточно отримаємо: 

022

2
25,2 I

F

a
I ⋅

⋅
⋅=

λ
φ  .   (1.13) 

Ця формула показує, що для фокусування ультразвуку недостатньо 

зробити лінзу з відповідного матеріалу і розмістити її у відповідному 

середовищі (див. формулу 1.5), але необхідно також, щоб площа лінзи була 

великою в порівнянні з довжиною ультразвукової хвилі, помноженою на 

фокусну відстань лінзи. Щоб інтенсивність у фокусі була якомога більшою, 

необхідно виготовити лінзу більшого радіусу, меншої фокусної відстані і 

використовувати ультразвук вищої частоти. 
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1.2. Стенд для дослідження 

 

Блок схема стенду наведена на рис. 1.4. 

 

Рис. 1.4 Схема стенду для досліджень: 1-посудина для рідини; 2-лінза з 

оргскла; 3-ізоляція; 4-п’єзоперетворювач; 5-підставка; 

 

Робоча частота перетворювача 2,5 МГц. 

Діаметр сфери (зіниці рефрактора) 22 мм. 

Перш ніж включити генератор, необхідно переконатись, щоб в посудині 

була рідина. Не включати установку, коли перетворювач ненавантажений 

рідиною, адже це може привести до виходу його з ладу. 

 

1.3. Експериментальна частина 

 

1. Ознайомитися з теоретичними відомостями. 

2. Ознайомитися з експериментальною установкою. 
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3. Дослідити ефект «ультразвуковой фонтан» і експериментально 

визначити положення фокальної площини для різних рідин. Дослід повторити 

5-10 разів, результати занести в таблицю 1.1. Фокальна площина визначається 

за максимальною висотою фонтану при поступовому підливанні рідини в 

посудину. 

4. Розрахувати швидкість ультразвуку в матеріалі лінзи за формулою 

(1.5), коли в посудину буде залита спочатку дистильована вода, а потім спирт. 

5. Оцінити розміри фокальної плями. 

6. Оцінити похибку вимірювання фокусу по сукупності вимірювань. 

7. Зробити висновки по роботі. 

 

1.4. Оформлення експериментальних результатів 

 

Виконати лабораторну роботу згідно вимогам п. 1.3. Результати занести 

в табл. 1.1. 

Табл. 1.1 Результати вимірювання фокусної відстані 

Дослід  № Фокусна відстань, мм. 

1  

2  

3  

4  

5  

 

Середнє значення фокусної відстані = 

Розрахована швидкість в матеріалі лінзи = 

Таблицю 1.1 роздрукувати на окремому аркуші і прикріпити до 

протоколу лабораторної роботи. 
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1.5. Контрольні питання 

 

1. Опишіть основні типи акустичних фокусуючих систем. 

2. Опишіть конструктивні характеристики рефракторів. 

3. Від чого залежить діаметр фокальної плями? 

4. Які умови повинні виконуватись для забезпечення можливості 

фокусування ультразвукових променів? 

 

Література 

 

1. Ермолов И.Н. Теория и практика ультразвукового контроля / И.Н. 
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2. Ультразвуковой контроль материалов: Справ. изд.: пер. с нем. / Й. 

Крауткремер, Г. Крауткремер. – М.: Металлургия, 1991. – 752 с. 

3. Каневский И.Н. Фокусировка звуковых и ультразвуковых волн / И.Н. 

Каневский. – М.: Наука, 1977. – 386 с. 

4. Основи ультразвукового неруйнівного контролю: Підручник / В.К. 

Цапенко, Ю.В. Куц. – К.: НТУУ «КПІ». – 2010. – 448 с. 
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Лабораторна робота № 2  

ІМПЕДАНСНИЙ МЕТОД УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДЕФЕКТОСКОПІЇ 

 

Мета роботи: Ознайомлення з імпедансним методом дефектоскопії та 

технологією контролю за допомогою імпедансного дефектоскопа. 

 

2.1. Основні положення 

 

При дослідженні механічних властивостей матеріалів велике 

розповсюдження отримали акустичні методи. Особливе місце займають 

акустичні методи в дефектоскопії, зокрема, в техніці неруйнівного контролю. 

Практично тільки акустичним методам під силу виявляти дефекти типу 

непроклеїв, розшарувань в шаруватих пластиках. 

Найбільш підходящим для цих цілей є імпедансний метод для виявлення 

розшарувань у виробах з шаруватих пластиків, що не допускають змочування 

рідинами, тобто в тих випадках, коли використання ультразвукових методів 

тіньового, луна і резонансного неможливо із-за способу введення і виведення 

коливань. Об’єктом контролю (ОК) імпедансного методу є клейові та паяні 

з’єднання, що мають тонку обшивку, приклеєну або припаяну до елементів 

жорсткості. 

Прилади імпедансного акустичного контролю працюють у діапазоні 

частот 1-10 кГц і збуджують згинні типи коливань. 

Імпедансний метод заснований на відмінності механічного імпедансу, 

що визначається, бездефектної і дефектної (з повітрям або газовим прошарком 

між шарами) ділянок виробу в точці введення коливань. Максимальним 

(повним) механічним імпедансом Z  називають відношення збуджуючої сили 

F  до спричиненої нею коливальної швидкості v  частинок середовища в точці 

прикладення сили 
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v

F
Z =  . (2.1) 

де F і ν – комплексні амплітуди збурювальної сили та обумовленої нею 

коливальної швидкості відповідно. Комплексний імпеданс можна розділити на 

дійсну та уявну частини 

ϕieZiXRZ =+=  

і одержати активну R і реактивну X складові імпедансу. 

Активна складова R обумовлена тертям і втратами енергії на 

випромінювання звукових хвиль перетворювачем, реактивна складова (опір) 

пов’язана з реакцією сил інерції або сил пружності виробу. 

Фаза між R і Х визначається за формулою 

R

X
arctg=ϕ . (2.2) 

При контролі імпедансним методом у виробі збуджуються згинні 

коливання звукового діапазону частот. Механічний імпеданс складним чином 

залежить від розмірів, щільності, пружних властивостей матеріалу і ступеня 

поглинання пружних коливань у виробі. Збільшення товщини виробу, 

підвищення його жорсткості і щільності, як правило, викликає зростання 

механічного імпедансу. 

Метод використовує залежність амплітуди і фази сили реакції 

контрольованого виробу на контактуючий з ним стержень, що коливається, від 

наявності зчеплення між окремими елементами конструкції. Імпедансний 

метод застосовується в амплітудному і фазовому режимах. У першому з них 

критерієм наявності дефекту є зміна амплітуди, в другому – фази сили реакції. 

Якщо стержень, що коливається поздовжньо, стикається з ділянкою 

виробу, що має хороше з’єднання (рис. 2.1, положення А), то вся конструкція 

коливається як єдине ціле, і механічний опір (механічний імпеданс), що 

чиниться виробом стержню, визначається жорсткістю всієї конструкції. При 
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цьому сила Fp реакції виробу на стержень має значну амплітуду (тут і далі під 

Fp розуміється змінна складова сили реакції, обумовлена коливаннями 

стержня).  

Якщо стержень розташований над дефектом (розшаруванням) (рис. 2.1, 

положення Б), то ділянка зовнішнього елементу виробу (обшивки) 

коливається незалежно від внутрішнього елементу виробу (підкладки). 

Оскільки жорсткість обшивки менше жорсткості всієї конструкції, амплітуда 

сили реакції на стержень різко зменшується. 

Зміна повного механічного імпедансу приводить до зміни коефіцієнта 

передачі перетворювача, що визначається за формулою 

ψieP
U

U
P ==

1

2
,  (2.3) 

де U2 і U1 – комплексні амплітуди електричних напруг на п’єзопластинах 5 і 2 

відповідно (рис. 2.2): ψ – кут зсуву фаз між напругами U2 і U1. Як правило, 

амплітуда коливань збуджувальної п’єзопластини постійна, тому коефіцієнт Р 

пропорційний амплітуді U2.  

Датчик стикається з контрольованим виробом через контактний 

наконечник. Якщо датчик не притиснутий до поверхні деталі, то нижній його 

кінець не зазнає ніяких навантажень (сила реакції Fp рівна нулю). В цьому 

випадку сила, що діє на п’єзоелемент і викликає його деформацію Fp, 

визначається тільки інерційним опором контактного наконечника, який (тобто 

опір) при малій масі наконечника і використовуваних низьких частотах є 

незначним. П’єзоелемент деформується незначно, і напруга на ньому близька 

до нуля. З притисненням датчика до виробу виникає сила реакції, яка тим 

більше, чим більше механічний імпеданс в точці дотику. 
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Рис. 2.1. Пояснення амплітудного варіанту імпедансного методу: 

1 – стержень, що поздовжньо коливається; 

2 – зовнішній елемент виробу (обшивка); 

3 – сполучний шар; 4 – внутрішній елемент виробу (підкладка). 

 

За певних умов викликане дефектом зменшення імпедансу 

контрольованого виробу супроводжується зміною фази сили реакції. 

Вимірюючи фазовий зсув між прийнятим сигналом і напругою генератора 

збудження, можна виявити дефекти по викликаній ними зміні фази. Зазвичай 

дефект викликає значний фазовий зсув (до 600 і більше). 

Імпедансний метод може бути використаний в тих випадках, коли 

модуль пружності матеріалу того шару, з боку якого виконується контроль, 

достатньо великий (наприклад, склотекстоліт). Контроль матеріалу з боку 

низького значення модуля (наприклад, гума, пінопласт і т.п.) зазвичай 

неможливий. При цьому виявляються тільки дефекти, що мають розкриття, 

достатнє для того, щоб відокремлений дефектом шар контрольованої 

конструкції мав можливість коливатися самостійно, окремо від решти 

конструкції. 
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Ця особливість методу істотна, наприклад, при виявленні розшарувань в 

склопластику, що залягають на малих (до 0,5-0,7 мм) глибинах. Такі 

розшарування виявляються при слабкому притисненні датчика до виробу. У 

разі великого тиску в місці контакту розшарування «захльостується» і виріб 

коливається як єдине ціле. Тому при великому тиску датчика близькі до 

поверхні дефекти можуть бути пропущені. 

Зони з’єднань із зниженими міцнісними властивостями, не пов’язані з 

порушенням суцільності, і зони відсутності зчеплення, що не мають 

заповненого газом проміжку, не виявляються. 

Для успішного застосування імпедансного методу необхідно, щоб 

відношення жорсткостей всієї конструкції до жорсткості відокремленого 

дефектом шару було чималим. При контролі малогабаритних конструкцій 

можливий значний розкид отриманих даних (більш ніж в 3 рази) в зонах з 

хорошим з’єднанням, що обумовлюється резонансними явищами у виробі. 

Зниження цього розкиду може бути досягнуте експериментальним підбором 

оптимальної робочої частоти. Збільшення жорсткості конструкції до 

жорсткості зовнішнього елементу виробу, збільшення шорсткості і кривизни 

поверхні виробу призводять до зниження чутливості методу. Мінімальна 

площа дефекту, що виявляється імпедансним методом, близько 10 мм2. 

Зі збільшенням товщини обшивки чутливість методу падає. 

Експериментально встановлено, що оптимальну чутливість при контролі 

імпедансним методом (амплітудному, фазовому, амплітудно-фазовому) можна 

одержати при товщині обшивки: для сталей - 1,5 мм, алюмінієвих сплавів - 

2,5 мм, склопластиків - 6 мм. При цьому основа, до якої приклеюється або 

припаюється обшивка, повинна у два й більше разів перевищувати товщину 

обшивки. 
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2.2. Опис лабораторного стенду 

 

Для контролю суцільності зразків (виявлення в електроізоляційних 

конструкціях дефектів типу непроклеїв і розшарувань) призначений 

акустичний імпедансний дефектоскоп ІАД-3. Прилад дозволяє контролювати 

двошарові конструкції, що складаються з силового каркасу з неприклеєним до 

нього покриттям. При контролі таких конструкцій з боку покриттів 

максимальна глибина залягання дефектів, що виявляються, складає 4-7 мм 

(іноді до 10 мм) в залежності від матеріалу покриття, товщини матеріалу 

каркаса. Розшарування в покритті при контролі з боку каркаса, як правило, не 

виявляються. 

У шаруватих пластиках виявляються дефекти (розшарування), що 

залягають на глибинах до 3-7 мм, але не глибше середини товщини виробу. 

Тому для контролю всього перетину необхідна перевірка з двох боків. При 

цьому дефекти, що залягають посередині товщини виробу, можуть не 

виявитися. Дефектоскоп має вихід на перо самописця і може бути 

застосований в автоматизованих установках із записом результатів контролю 

на електротермічний папір. 

Структурна схема дефектоскопа і його передня панель приведена рис. 

2.2 та 2.3. 

Генератор 1 звукових частот збуджує випромінюючий п’єзоелемент 2 

датчика дефектоскопа, а синусоїдальна напруга з нього поступає через 

фазообертач 3 на підсилювач-обмежувач 4. З виходу останнього знімається 

сигнал прямокутної форми незмінної амплітуди. 
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Рис. 2.2. Структурна схема імпедансного акустичного 

дефектоскопа ІАД-3 

 

Вимірювальний п’єзоелемент 5 датчика сполучений з входом 

селективного підсилювача 6, настройка якого та генератора виконується 

однією ручкою так, що резонансна частота підсилювача завжди співпадає з 

частотою генератора. З виходу підсилювача 6 сигнал поступає на два роздільні 

канали – амплітудний і фазовий. Підсилювач 7 амплітудного каналу має на 

виході лінійний діодний детектор 8. Амплітуда продетектованого сигналу 

вимірюється стрілочним приладом (індикатором А) 9. Сигнали з виходів 

підсилювача-обмежувача 4 і детектора 8 амплітудного каналу через схему 

співпадіння 13 безпосередньо поступають на схему 15 «АБО», яка призначена 

для управління вихідним пристроєм 16. Вихідний пристрій 16 працює в 

релейному режимі, управляючи сигнальною лампочкою 17, яка починає 

світиться при відхиленні стрілки індикатора А нижче певного рівня. Цей 
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рівень регулюється в широких межах ручкою «Поріг А», виведеною під шліц 

на тильну панель дефектоскопа, і може бути рівним, наприклад, 60 поділкам. 

 

Рис. 2.3. Передня панель дефектоскопа ІАД-3 

 

В амплітудному варіанті методу застосовується два основні режими 

контролю: резонансний і нерезонансний. 

При використанні резонансного режиму прилад настроюють на частоту, 

рівну власній частоті датчика, притиснутого до поверхні виробу на ділянці з 

хорошим з’єднанням. Резонансна частота залежить від властивостей 

контрольованого виробу і при використанні довгого датчика ДІ-1 (укорочений 

датчик ДІ-2 використовується тільки в нерезонансному режимі) лежить 

зазвичай в межах 1,0-7,0 кГц. При цьому робоча частота зазвичай 
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встановлюється експериментально шляхом декількох проб на еталонах з 

штучними дефектами таким чином, щоб дефект викликав найбільш різку 

зміну сигналу, що знімається з датчика. Вищі частоти (2-3,5 кГц) зазвичай 

дають кращі результати при контролі виробів середньої жорсткості. 

В комплект дефектоскопа ІАД-3 входять датчики двох типів: довгий 

датчик ДІ-1 і укорочений датчик ДІ-2, ескізи яких показані на рис. 2.4 та 2.5 

відповідно. Датчик ДІ-1 призначений для роботи як в нерезонансному, так і в 

резонансному режимі. Датчик ДІ-2 застосовується в тих же умовах, але для 

резонансного режиму непридатний. Маючи малу довжину, датчик ДІ-2 

зручний для контролю в труднодоступних зонах. 

    

Рис. 2.4. Ескіз датчика ДІ-1 
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Рис. 2.5. Ескіз датчика ДІ-2 

 

Випромінюючий 8 і вимірювальний 10 п’єзоелементи (рис. 2.4 та 2.5) 

виконано з п’єзокераміки ЦТС-19. П’єзоелемент 8 збуджується від звукового 

генератора дефектоскопа і служить для створення пружних коливань стержня 

9, виготовленого з органічного скла і що має форму усіченого конуса. 

Сталевий циліндр 3 є «відбиваючою масою», що підвищує ефективність 

роботи випромінюючого п’єзоелемента 8. Вимірювальний п’єзоелемент 10 

розташований на нижньому кінці і сполучений з входом підсилювача 

дефектоскопа. Датчик стикається з контрольованим виробом через контактний 

наконечник 1, який має радіус кривизни (≈20 мм), що полегшує контроль 

виробу з шорсткою поверхнею. Екрановані дроти 6, що сполучають 

п’єзоелементи датчика з дефектоскопом, виводяться через кришку корпусу 

датчика, сталева пружина 4 оберігає їх від різких перегинів. Латунне кільце 2 

захищає п’єзоелемент 10 від механічних пошкоджень і екранує його від 

електричних перешкод. Сигнальна лампа, що запалюється при наявності 

дефекту в контрольованому виробі, розміщена в корпусі 7. Датчик ДІ-2 має 

рукоятку 11. Для підключення датчиків до приладу служать два штепсельні 

роз’єми. 
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2.3. Методика і порядок виконання роботи 

 

Методика роботи з дефектоскопом ІАД-3 зводиться до наступного. 

Перед початком роботи до дефектоскопа підключають датчик. Корпус 

приладу заземляють, використовуючи спеціальну клему, розташовану на 

задній стінці дефектоскопа. Включають прилад в мережу і після прогріву його 

протягом 10 хвилин приступають до настройки. Тумблер "Фаза" переводять в 

нижнє положення. 

При настроюванні на резонансний режим ручки приладу ставлять в 

початкове положення: 

"Частота"                   - на ділення 7 кГц; 

"Підсилення"             - на ділення 1…2; 

"Потужність "           - на ділення 5…2. 

Переміщаючи датчик по поверхні зразку без дефекту досягають 

відхилення стрілки індикатора А приблизно на третину шкали за допомогою 

ручок "Потужність" і "Підсилення". Поворотом ручки "Частота" отримують 

максимальне відхилення стрілки. Якщо стрілка виходить за межі шкали, 

ручкою "Підсилення" і "Потужність" повертають її в ці межі і знаходять 

частоту, відповідну максимуму відхилень. Це і буде частота резонансного 

режиму, яку при подальшій настройці вже не змінюють. Для регулювання 

рівня сигналу на виході підсилювача переміщають датчик за зразком без 

дефектів і за допомогою тих же ручок добиваються такої настройки, щоб 

мінімальне відхилення стрілки було в межах 80-90% шкали. Нарешті, 

переконуються в тому, що дефекти в еталоні (зразку з відомим дефектом) 

упевнено виявляються. 

При настроюванні на нерезонансний режим ручки приладу ставлять у 

вихідне положення: 
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"Підсилення"           - на ділення 1…2; 

"Потужність"          - на ділення 7…8; 

"Частота"                 - на положення, відповідне вибраній частоті. 

Переміщаючи датчик по зразку без дефектів, добиваються такої 

настройки за допомогою ручок "Потужність" і "Підсилення", щоб мінімальне 

відхилення стрілки було в межах 80-90% шкали. Таке регулювання слід 

виконувати так, щоб підсилення було досить невеликим. Потім переконуються 

в тому, що дефекти в еталоні упевнено виявляються. 

При настройці і контролі допускаються відхилення стрілки індикатора А 

дефектоскопа за межі шкали. 

При контролі переміщають датчик по поверхні виробу (зразка), 

спостерігаючи за лампочкою, що знаходиться на датчику. Переміщувати 

датчик слід з легким натиском з швидкістю не більш 10 м/хв. Крок (відстань 

між сусідніми слідами руху датчика) вибирають рівним 60-80% від 

мінімальної протяжності допустимого дефекту. При шорсткій поверхні виробу 

слід вибирати таку швидкість переміщення датчика, щоб збільшення 

відхилення стрілки з вказаної причини практично було відсутнє, в крайньому 

випадку датчик послідовно переставляють по поверхні вироби з місця на 

місце. 

В процесі контролю необхідно стежити, щоб вісь датчика не відхилялася 

від положення, перпендикулярного до поверхні контрольованого виробу не 

більше ніж на 100. Показання приладів при контролі датчиком ДІ-1 в деякій 

мірі залежить від положення датчика в руці оператора. Тому такий датчик слід 

держати завжди однаково. 

Підключати і відключати датчик дефектоскопа слідує тільки при 

вимкненому приладі. 
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2.4. Експериментальна частина 

 

1. Ознайомитися з дефектоскопом ІАД-3. 

2. Провести пошук і виявлення дефектів в заданих зразках. 

Для цього:  

- отримати у викладача зразки; 

- з урахуванням апріорної вірогідності дефектної зони (близько 10%) 

встановити найбільш сприятливе співвідношення сигналів при наявності і 

відсутності дефекту; 

- визначити центри (вершини) дефектів і їх контури на половинному 

рівні. Контури дефектів визначаються по відхиленню стрілки індикатора на 

70-80% від максимальної шкали, що встановлюється при налаштуванні 

дефектоскопу. Центр дефекту визначається при відхиленні стрілки менше 60% 

від максимальної шкали. 

3. Намалювати результати контролю на проекціях зразків. 

4. Зробити висновки по роботі. 

 

2.5. Оформлення експериментальних результатів 

 

Виміряти геометричні розміри зразків. В кожній точці, в яку 

встановлюється перетворювач, вимірювати амплітуду сигналу і наносити 

отримане значення на намальовану проекцію зразка. Контури дефектів 

окреслити. 

Отримані зображення побудувати на окремих аркушах і прикріпити до 

протоколу лабораторної роботи 
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2.6. Контрольні питання 

 

1. Що називають повним і питомим акустичним імпедансом? 

2. У чому суть імпедансного методу дефектоскопії? 

3. Поясніть принцип роботи імпедансного дефектоскопа. 

4. Опишіть методику виявлення несуцільності або розшарування 

матеріалу дефектоскопом ІАД-3. 

5. Для яких дефектів і умов контролю найбільш ефективний 

імпедансний метод? 
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Лабораторна робота № 3  

КОНТРОЛЬ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ В СТАЛЬНИХ ТРУБАХ 

 

Мета роботи: ознайомитись з методами та технологією проведення 

контролю зварних з’єднань стикових швів в товстостінних стальних трубах, 

здобути практичні навики проведення ультразвукової дефектоскопії зварних 

з’єднань. 

 

3.1. Основні положення 

3.1.1. Контроль зварних швів ультразвуком. 

Контроль зварних швів проводиться за допомогою луна імпульсів і 

дозволяє досить точно провести діагностику якості зварних швів. 

Ультразвуковий контроль зварних швів застосовується найчастіше для 

вуглецевих та легованих сталей товщиною до 500 мм при плоских, поздовжніх 

і кільцевих швах на виробах. 

3.1.2. Дефекти зварних з’єднань. 

Зварні з’єднання досить сильно схильні до різних пошкоджень. В 

процесі зварювання на деяких ділянках металу через термічний вплив можуть 

виникати різні дефекти. До дефектів зварних з’єднань відносяться різні 

пошкодження, які не відповідають технічним нормам і вимогам, що 

призводить до погіршення міцності і надійності в експлуатації. До того ж 

дефекти тільки на зварному шві можуть призвести до руйнування всієї 

конструкції в цілому. Дефекти зварних з’єднань можуть кваліфікуватися за 

різними ознаками: за місцем розташування на шві, формою, розміром. 

Причинами утворення дефектів зварних з’єднань є частіше всього наявність 
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пор, шлакових і неметалічних включень або, іншими словами, порушення 

цілісності шва. 

Кільцеві зварні шви труб діаметром 28…42 мм з товщиною стінки 2…5 

мм зазвичай контролюють на частоті 4…10 МГц прямим та відбитим 

променем ПЕП з кутами вводу 70…72°. 

Труби діаметром більше 42 мм і до 135…150 мм контролюють на 

частоті 2,5…5 МГц ПЕП з кутами вводу 65…70°. 

На рис. 3.1 показано види дефектів, що зустрічаються у зварних швах. 

 

Рис. 3.1 Види дефектів зварних з’єднань  

(а – «заокруглений» непровар; б – «прямий» непровар;  

в – видовжена пора; г – сферична пора;  

д - пори в провисаннях. 

 

3.1.3. Особливості контролю зварних швів труб. 

Особливістю зварних швів труб діаметром 28…100 мм з товщиною 

стінки 3…8 мм є поява провисань зварного шва, що зумовлює появу хибних 

луна-сигналів. 

Ці провисання у корені шва відрізняють від неоднорідностей за 

наступними ознаками: 
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• провисання зазвичай виявляється при меншій відстані між ПЕП і 

швом, ніж при виявленні надкореневих дефектів, тобто при хП<хД (див. рис. 

3.2); 

• луна імпульси від провисання мають різні амплітуди при 

прозвучуванні з різних сторін шва; 

• утворення провисання найбільш ймовірне на ділянках, виконаних 

зварюванням в нижньому положенні. У горизонтальних стиках провисання 

розташовуються більш рівномірно і утворюються рідше, ніж у вертикальних 

стиках. 

 

Рис. 3.2. Ідентифікація провисання 

 

Має місце також наявність неконтрольованої зони в центрі шва у зв’язку 

з великою шириною шва. Інша особливість полягає в тому, що циліндрична 

поверхня труби призводить до суттєвого розширення діаграми направленості 

пучка в додатковій площині. Все це обумовлює низьку імовірність (10…12%) 

визначення недопустимих об’ємних дефектів, хоча недопустимі площинні 

дефекти виявляються набагато надійніше (85%). 

Експерименти показали, що для середньостатистичних параметрів 

провисання максимальна перебраковка має місце при кутах вводу 500…600 і 

складає 80%. При 400 і 700 перебраковка знижується до 20%. Це пояснюється 

високою відбиваючою здатністю кутового дефекту в першому випадку і 

низькою відбиваючою здатністю провисання – у другому. 
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Таким чином, максимальна захищеність від перешкод при контролі швів 

досягається шляхом використання ПЕП з гострою діаграмою направленості і 

кутами вводу 40…420 або 700. 

Також з метою підвищення достовірності контролю швів товщиною 3,5…8 

мм, що здійснюється суміщеним ПЕП з одним п’єзоелементом, запропоновано 

вводити часову селекцію, що виключає з поля зору ту частину розгортки, де 

можлива поява сигналів від неоднорідностей. Однак, це призводить до 

пропускання деякого числа дефектів. Статистика свідчить, що ризик такої системи 

селекції невеликий і повною мірою окупається практично повним виключенням 

перебраковки. Це пояснюється тим, що 80% тріщин та непроварів знаходиться у 

кореневій частині шва. 

Зміщення кромок стикових елементів може також бути помилково 

прийнятим за кореневий дефект. Зміщення кромок через різну товщину 

елементів характеризується виявленням сигналу з однієї сторони шва вздовж 

всієї його протяжності або на більшій його частині. 

3.1.4. Проведення контролю. 

У зварних з’єднаннях контролюються наплавлений метал та зони 

термічного впливу. Зварні з’єднання прозвучуються в зоні біля шва нахильним 

ультразвуковим перетворювачем. 

Основні вимірювальні характеристики дефектів: 

- координати дефекту в зварному з’єднанні; 

- умовні розміри дефекту; 

- умовна відстань між дефектами; 

- кількість дефектів на певній довжині зварного з’єднання. 

Головним параметром, що вимірюється, є амплітуда луна сигналу від 

дефекту. Для розбраковки луна сигналів за амплітудою встановлюється 
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бракувальний рівень чутливості. Перед проведенням контролю здійснюється 

налаштування дефектоскопу (бракувального рівня чутливості). 

Дефектоскоп дозволяє вимірювати амплітуду сигналу відносно 

стандартного рівня. Вимірювання здійснюється за піком (максимумом) 

сигналу в зоні стробу. Якщо в стробі знаходяться два сигнали, то вимірювання 

буде проводитися за максимальним сигналом. 

Перш за все необхідно підготувати контрольовану поверхню ОК, по якій 

буде переміщуватись датчик. З поверхні слід прибрати пил, бруд, залишки 

фарби, тощо, - тобто все, що заважає надійному контакту датчика з 

поверхнею. Після цього необхідно нанести шар контактної рідини (зазвичай 

мастило). При проведені контролю слід щільно притискати датчик до поверхні 

і розташувати його перпендикулярно зварному шву. Контроль проводити 

переміщенням датчика вздовж (рис. 5.3) та поперек (рис. 3.4) зварного 

з’єднання. Також рекомендується повертати датчик вздовж осі на 150-200 (рис. 

3.3). Це підвищить імовірність виявлення об’ємного дефекту. Проводити 

контроль слід по обидві сторони шва. 

 

Рис. 3.3. Переміщення перетворювача вздовж шва: a і b – схематичне 

положення перетворювачів; ΔL – умовна протяжність, мм 
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Рис. 3.4. Переміщення перетворювача поперек шва: a і b – схематичне 

положення перетворювачів; H – глибина залягання дефекту; H1 – глибина 

початку розташування дефекту; H2 – глибина початку кінця дефекту; ΔH – 

умовна висота; ΔХ – умовна ширина, мм 

 

3.1.5. Теоретичні розрахунки. 

Розташування дефекту у виробі визначають дві координати: глибина H 

залягання дефекту, яка відраховується по нормалі до поверхні, і відстань L від 

центру випромінювання перетворювача до дефекту уздовж поверхні виробу 

(рис. 3.5). 

При відомих швидкостях ультразвуку у виробі і призмі та відомому куті 

введення ультразвуку в ОК за виміряним часом затримки між імпульсами τ  

можна визначити H і L. 
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Рис. 3.5. Променева картина при нахильному прозвучуванні 

 

Для нахильного перетворювача: 
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де Ct – швидкість розповсюдження поперечних хвиль у виробі. 

Про розміри дефектів судять по амплітуді відбитого сигналу. В 

ультразвукової дефектоскопії користуються відносним методом визначення 

амплітуди, який полягає в порівнянні луна сигналу від дефекту з опорним 

сигналом, що виміряний тим же перетворювачем від відбивача відомої 

величини і геометричної форми. 



31 

В якості уніфікованої одиниці вимірювання величини дефекту 

використовують еквівалентну площу дефекту (еквівалентний діаметр). 

Еквівалентну площу Se дефекту вимірюють площею дна плоскодонного 

отвору, розташованого на тій же глибині, що і дефект, і що дає луна сигнал 

тієї ж амплітуди. 

Застосовують два способи вимірювання еквівалентної площі дефектів: за 

допомогою випробувальних зразків або по АВД-діаграмі (сімейство 

безрозмірних кривих Амплітуда-Відстань–Діаметр), коли за знайденими 

абсцисою та ординатою визначається крива з сімейства, що відповідає 

безрозмірній величині еквівалентного відбивача (рис. 3.6). 

 

Рис. 3.6. Безрозмірна АВД-діаграма для визначення еквівалентної площі 

дефекту при УЗ контролі 
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3.2. Експериментальна частина 

 

1. Ознайомитись з дефектоскопом, вивчити порядок ввімкнення та 

методику роботи з дефектоскопом. 

2. Налаштувати дефектоскоп на максимально можливу чутливість, ЧРЧ 

по можливості повинно бути ввімкнене. Встановити рівень пошукової 

чутливості. 

3. В заданій викладачем області контролю встановити нахильний 

перетворювач на заданих відстанях від середини шва з однієї сторони шва. 

При повороті перетворювача на задані кути провести вимірювання заданих 

параметрів і занести отримані дані в табл. 3.1. 

4. Повторити дії, описані в пп. 3, але з іншої сторони шва (бажано на 

одній осі з попередніми положеннями перетворювача). 

5. Окремо намалювати місце розташування дефектів (при їх виявленні) 

зварного шва заданого об’єкту контролю. 

6. Зробити висновки по роботі. 

 

3.3. Оформлення експериментальних результатів 

 

Виконати лабораторну роботу за вимогами п. 3.2. Занести до таблиці 

виміряне значення амплітуди відбитого сигналу A, знайдене по АВД-діаграмі 

значення еквівалентної площі дефекту Se (див. рис. 3.6) та розраховане 

значення глибини залягання дефекту H за формулою (3.1) при різних кутах 

положення перетворювача відносно зварного шва. 

Таблицю 3.1. роздрукувати на окремому аркуші і прикріпити до 

протоколу лабораторної роботи. 
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Табл. 3.1 Результати контролю зварного шва 

Кути 
повороту -150 -100 00 100 150 
Відстань до 
середини зва-
рного шва, мм 

Н А Se Н А Se Н А Se Н А Se Н А Se 

5 
10 
15 

 

3.4. Контрольні питання 

 

1. Які види дефектів зварних з’єднань ви знаєте? 

2. Яким чином провисання у корені шва відрізняють від звичайних 

неоднорідностей? 

3. Чому зварні з’єднання контролюють за допомогою саме нахильних 

перетворювачів? 

4. Якими основними вимірювальними характеристиками дефектів 

користуються при прозвучуванні зварних з’єднань? 

5. За якими параметрами визначають місце розташування дефекту у 

виробі? 

6. Що таке еквівалентна площа дефекту і як її визначають? 
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Лабораторна робота № 4  

КОНТРОЛЬ СТИКОВИХ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ ТОНКИХ СТАЛЕВИХ 

ЛИСТІВ 

 

Мета роботи: опанувати техніку та технологію виявлення дефектів 

стикових зварних з’єднань тонких сталевих листів ультразвуковим методом. 

 

4.1. Основні положення 

 

Одним з найбільш розповсюджених способів виявлення внутрішніх 

дефектів є ультразвуковий метод контролю. Він придатний для контролю 

будь-яких металевих та неметалевих матеріалів з однорідною структурою. 

Акустичне поле джерела (випромінювача) поширюється в об’ємі матеріалу 

виробу, що контролюється, і після взаємодії з дефектом змінює свою 

структуру. За дефектом в напрямку осі акустичного поля утворюється «тінь», 

а його поверхня відбиває ультразвукові коливання. Реєструючи приймачем 

послаблення акустичної хвилі чи появу відбитої акустичної хвилі, можна 

робити висновок про наявність дефектів у зварному з’єднанні. 

Зварне з’єднання – ділянка конструкції, в якій окремі її частини 

поєднанні шляхом місцевого сплавлення або спільного пластичного 

деформування матеріалів цих елементів, внаслідок чого виникає міцне 

зчеплення матеріалів, яке засноване на міжатомній взаємодії. До складу 

зварного з’єднання входить зварний шов, зона термічного впливу і прилеглі до 

неї ділянки основного металу. 

На рис. 4.1 показані основні типи зварних з’єднань:  
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Рис. 4.1 Основні види стикових з’єднань:  

1 - стикове без розділення кромок,  

2 - кутове, 3 - напускне, 4 – таврове. 

 

Стикові з’єднання є найбільш розповсюдженими майже при всіх 

способах зварювання, тому що дають найменші власні напруження і 

деформації під час зварювання. Стикові з’єднання в основному застосовують 

для конструкцій з листового металу. Вони потребують мінімальної витрати 

основного і наплавленого металу і часу на зварювання, можуть бути виконані 

рівноміцними до основного металу. 

При зварюванні плавленням стикові шви – це шви, які з’єднують 

елементи стикового з’єднання. Вони можуть бути одно- і двосторонніми, при 

чому шов може бути виконаним за один або декілька проходів (шарів), тобто 

шов одно- або багатошаровий. Якщо переріз шва з обох сторін при 

двосторонньому зварюванні майже однаковий, то такий шов називається 

симетричним; якщо переріз з однієї сторони більший ніж з другої – 

несиметричним. 

Основні параметри одношарового стикового шва показані на рис. 4.2. 
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Рис. 4.2 Типи стикових швів:  

а – односторонній; б – двосторонній несиметричний; в – односторонній 

багатошаровий; г – конструктивні елементи стикового шва (H – товщина шва, 

h – глибина проплавлення, g – випуклість, e – ширина шва) 

 

За допомогою стикового зварювання з’єднують прути, профільний 

прокат, труби по всій площі їхніх торців. Деталі затискають в електродах-

лещатах, потім притискають одну до одної з’єднувальними поверхнями, і 

пропускають зварювальний струм. Розрізняють стикове зварювання опором і 

оплавленням. 

При зварюванні опором деталі притискають із великим зусиллям (2…5 

кгс/мм2). Зварювальний струм нагріває деталі до температури 0,8…0,9 від 

температури плавлення. У стику відбувається пластична деформація, 

з’єднання утворюється без розплавлення металу. Цим способом не завжди 

вдається забезпечити рівномірне нагрівання деталей великого перетину по 

всій площі і досить повно виділити зі стику деталей окисні плівки. Тому 

стикове зварювання опором застосовують тільки для з’єднання деталей малого 

перетину (до 200…300 мм2): дротів, труб, прутів з низьковуглецевих сталей. 

При зварюванні оплавленням деталі притискають одна до іншої дуже 

малим зусиллям при включеному зварювальному трансформаторі. Окремі 

контакти поверхонь миттєво оплавляються, виникають нові контакти, які 
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оплавляються теж. Під дією електродинамічних сил рідкі прошарки металу 

оплавлених контактів разом з окислами і забрудненнями викидаються зі стику 

деталей. Поверхні поступово оплавляються, після чого зусилля стиску різко 

збільшують – відбувається осад. При цьому протягом 0,1 с через стик ще 

пропускають струм. Рідкий метал разом із залишковими окислами, 

витісняється із зони стику в ґрат – з’єднання утворюється між твердими, але 

пластичними поверхнями. При зварюванні оплавленням хімічно активні зони 

металів у місцях з’єднання захищають інертними газами. 

Для контролю зварного з’єднання тонких сталевих листів 

використовується акустичний метод збудження нормальних хвиль (хвилі 

Лемба). 

Нормальні хвилі поширюються в пластині, як у хвилеводі, на значні 

відстані. Вони мають вигляд результату суперпозиції похило падаючої на 

поверхню пластини площинної хвилі з багаторазово відбитою хвилею 

усередині пластини. 

Хвилі Лемба діляться на дві групи: симетричні та антисиметричні.  

В симетричних хвилях рух частинок середовища відбувається 

симетрично щодо площині z=0 (рис. 4.3а), тобто в гору і по осі х має однакові 

знаки, а зсув по осі z - протилежні.  

В антисиметричних хвилях рух частинок антисиметричний відносно 

площини z=0 (рис. 4.3б), тобто вгору зміщення має протилежні знаки, а зсув - 

однакові. У пластині товщиною 2h при частоті f може поширюватися кінцеве 

число симетричних і антисиметричних хвиль Лемба, що відрізняються одна 

від одної фазовими і груповими швидкостями і розподілом зміщень і 

напружень по товщині пластини.  
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Рис. 4.3 Схематичне зображення руху частинок середовища в пластинах при 

поширенні в них: а) симетричної; б) антисиметричної хвилі Лемба 

 

Хвилі Лемба можуть поширюватися не тільки в плоских пластинах з 

однорідного ізотропного матеріалу. Вони існують також у викривлених 

пластинах, в пластинах з неоднорідними механічними властивостями і в 

пластинах, вирізаних із кристалів. У цих випадках їх властивості 

ускладнюються. 

Характерною особливістю нормальної хвилі є дисперсія - залежність 

швидкості розповсюдження від довжини хвилі. Швидкість руху хвилі 

залежить також від товщини пластини. 

Таким чином, при фіксованих довжині хвилі і товщині пластини, в 

останній поширюються різні моди хвилі, швидкість кожної з яких можна 

визначити розрахунком, або за спеціальними дисперсійним кривим. 

На рис. 4.4 показане сімейство дисперсійних кривих для фазової 

швидкості хвиль у пластині з матеріалу з коефіцієнтом Пуассона ν=0,3. При 

певних співвідношеннях товщини пластини h, частоти f та швидкості 

поширення об’ємних хвиль Ct у пластині виникають відповідні моди 

симетричних s й антисиметричних a нормальних хвиль. 
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Рис. 4.4 Сімейство дисперсійних кривих фазових швидкостей у  

сталевій пластині залежно від товщини шару і частоти 

 

Слід зазначити, що хвиля моди a0 при зменшенні добутку hf переходить 

в згинну. Хвиля моди s0 відповідає хвилі розтягування-стиснення, а при 

збільшенні hf переходить у поверхневу. Хвилі 1-ї і вищих мод виникають при 

певних співвідношеннях h, f і Ct і відповідають резонансним коливанням 

пластини по товщині на поздовжніх і поперечних хвилях. Вони є результатом 

інтерференції поздовжньої і поперечної SV-хвиль. При збільшенні hf фазова 

швидкість нормальних хвиль нульових мод наближається до швидкості 

поперечних хвиль. 

Збуджуються нормальні хвилі в пластинах за допомогою поздовжньої 

плоскої похило падаючої хвилі. Кут падіння визначається по закону Снелліуса 

з урахуванням фазової швидкості та дисперсійних кривих для даного 

середовища (рис. 4.4). 
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Треба, однак, відзначити, що випромінювання вузького пучка, коли 

відбиті в пластині пучки не впливають один на одного (не інтерферують), 

швидкість поширення хвилі уздовж поверхні визначається по формулі  

αSinCC 2tN = . 

 

4.2. Експериментальна частина 

 

1. Ознайомитись з теоретичними відомостями. 

2. Отримати у викладача вихідні дані: кут введення ультразвукової хвилі 

п’єзоперетворювача (α), частоту перетворювача (f), об’єкт контролю, виміряти 

товщину ОК штангенциркулем. 

3. Розрахувати співвідношення f×h, де f – частота перетворювача, МГц, 

h – товщина об’єкту контролю, мм. 

4. За формулою Снелліуса розрахувати кут призми (β): 

t

l

C

C
=

α
β

sin

sin
, (4.1) 

де Сl – швидкість поздовжньої хвилі в призмі перетворювача, Сt – швидкість 

поперечної хвилі в ОК.  

5. За графіком сімейства дисперсійних кривих фазових швидкостей у 

сталевій пластині залежно від товщини шару і частоти (рис. 4.4) знайти моду і 

вид хвилі (симетрична/антисиметрична), та визначити групову швидкість СN. 

6. Провести УЗ контроль стикових зварювальних з’єднань тонких 

сталевих листів. Вздовж шва на відстані 5-10 мм в 3-5 точках провести 

контроль (рис. 4.5) і занести до таблиці 4.1 значення амплітуди сигналу. 
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Рис. 4.5 Методика проведення контролю 

 

7. Візуалізувати контроль за допомогою графіку А(у) (залежність 

амплітуди сигналу від координати у). 

8. Зробити висновки.  

 

4.3. Оформлення експериментальних результатів 

 

Провести контроль згідно вимог пп. 4.2. 

Табл. 4.1 Результати вимірювань 

№ дефекту Координата у, 

мм 

Амплітуда донного 

сигналу, дБ 

Амплітуда 

дефекту, дБ 

    

    

    

    

 

Таблицю 4.1, а також графік розподілу амплітуди побудувати на 

окремих аркушах і прикріпити до протоколу лабораторної роботи. 
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4.4. Контрольні питання 

 

1. Опишіть зварні з’єднання та їх види. 

2. В чому полягає різниця між симетричними та антисиметричними 

хвилями? 

3. Сформулюйте та поясніть закон Снелліуса. 

4. Чому контроль стикових зварювальних з’єднань тонких сталевих 

листів проводиться саме за допомогою хвиль Лемба? 

5. Дати визначення дисперсії хвилі. 
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Лабораторна робота № 5  

ПОШУК ПОВЕРХНЕВИХ ДЕФЕКТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ХВИЛЬ 

РЕЛЕЯ 

 

Мета роботи: ознайомлення з теорією поширення поверхневих хвиль 

Релея, дослідження об’єкту контролю з криволінійною поверхнею за 

допомогою хвиль Релея. 

 

5.1. Основні положення 

 

В напівбезмежних середовищах (вздовж меж поділу) існують різні типи 

хвиль. Характер поширення таких хвиль визначається характером межі поділу за 

умови, що контактуючі середовища безмежні. До цих хвиль відносяться в першу 

чергу хвилі Релея, Стоунлі, Лява. До них можна умовно віднести й головні хвилі. 

Всі ці хвилі неоднорідні, тобто, поперечно згасаючі, у яких амплітуда коливання 

зменшується в напрямку, перпендикулярному поширенню. 

Хвилі Релея поширюються уздовж вільної (ненавантаженої) поверхні 

твердого тіла. У хвилі Релея частки рухаються по еліптичних орбітах, при 

цьому більша вісь еліпса перпендикулярна до вільної поверхні (рис. 5.1). 

Еліпсоідальність траєкторії частинок приводить до того, що деформація 

поверхні об’єкта не буде синусоїдальною, як це спостерігається із хвилями на 

поверхні води. Хвиля Релея має вертикальну (SV) поляризацію. 

На глибині λ інтенсивність хвилі Релея зменшуються до 5% від 

інтенсивності на поверхні. Можна вважати, що на глибину 1,5λ хвиля Релея 

практично не проникає. Ця обставина дозволяє використовувати хвилі Релея 

для виявлення поверхневих дефектів. 

Збуджується хвиля Релея при куті падіння поздовжньої хвилі на межу 
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поділу рівному або більшому другого критичного кута, тобто при 2.крββ ≥  

або коли наступає повне відбиття як поздовжньої, так і поперечної хвиль. 

Збуджують хвилю Релея на обмеженій ділянці поверхні щоб зменшити 

згасання в межах акустичного контакту. 

Оскільки поверхнева хвиля є комбінацією поздовжньої й поперечної 

хвиль, то в рідині хвиля Релея існувати не може, хоча зовні її нагадує. 

Згасання хвилі Релея вздовж вільної поверхні викликається звичайним 

згасанням об’ємних хвиль. Хвилі Релея можуть поширюватися на великі відстані, 

у тому числі й вздовж скривленої поверхні, якщо радіус кривизни значно 

перевищує довжину хвилі, інакше наступає відбиття. Ступінь згасання хвилі Релея 

істотно залежить від навантажуючого середовища. Хвилі Релея поширюються 

уздовж вільної (ненавантаженої) поверхні твердого тіла. Тобто на поверхню 

поширення хвилі діє тільки сила тяжіння. Навіть за допомогою пальця руки можна 

практично повністю перекрити шлях поширення хвилі, чим часто користуються 

оператори для перевірки працездатності апаратури при контролі поверхневих 

дефектів. 

 

Рис. 5.1. Схематичне зображення хвиль Релея: а) на вільній поверхні; 

б) характер розподілу амплітуди акустичного тиску по глибині 
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Якщо ж тверде тіло межує із рідиною, то на границі тверде тіло – рідина 

можливе поширення згасаючої хвилі релеївського типу. Ця хвиля при 

поширенні безупинно випромінює неоднорідну хвилю. Логарифмічний 

декримент згасання хвилі становить ≈0,1, це означає, що на шляху в 10λ хвиля 

згасає приблизно в е раз. Швидкість поширення хвилі й розподіл зсуву (або 

акустичного тиску) по глибині у твердому тілі такі ж, як і при ненавантаженій 

поверхні. 

На опуклій поверхні швидкість хвилі Релея збільшується, а на ввігнутій 

– зменшується, але одночасно росте згасання внаслідок випромінювання 

енергії вглиб виробу. 

Як і об’ємні хвилі, хвиля Релея не має дисперсії швидкості. 

Наближена формула для обчислення значення швидкості хвилі Релея 

має вигляд: 

tR CC ⋅
+
+≅

ν
ν

1

12.187.0
 . (5.1) 

Для сталі при 3.0=ν     tR сс 93.0≈ . 

Хвилю Релея можна отримати на вільній поверхні досить протяжного 

твердого тіла (межа «тверде середовище – повітря»). Для цього випромінювач 

пружних хвиль (подовжніх, поперечних) розміщують на поверхні тіла (рис. 

5.2), хоча, в принципі, джерело хвиль може знаходитися і усередині 

середовища на деякій глибині (наприклад, хвилі на земній поверхні, що 

виникають при землетрусі).  
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Рис. 5.2. Генерування хвилі Релея на вільній границі твердого тіла 

 

Оскільки сейсмічні поверхневі хвилі (ПХ) слабко затухають з відстанню, 

то їх використовують в геофізиці для визначення будови земної кори. В 

ультразвуковій дефектоскопії ПХ використовують для всебічного 

неруйнівного контролю поверхні і поверхневого шару зразка.  

При наявності на поверхні, вздовж якої поширюється хвиля Релея, 

різноманітних дефектів(тріщин, подряпин, нерівностей і т.д.) з’являється 

розсіяна хвиля Релея, а також повздовжні і поперечні (зсувні) хвилі, що 

поширюються вглиб об’єкту. Вихідна хвиля буде послаблюватися внаслідок 

цих розсіювань. 

Затухання хвиль Релея також пов’язано з способом обробки поверхні, 

оскільки при різних способах обробки отримуються різноманітні моделі 

структури поверхні і поверхневого шару: з’являється наклеп, оброблювальні 

штрихи, різна орієнтація структурних елементів поверхневого шару металу, 

поверхневої плівки (при хімічному поліруванні).  

Шорсткість поверхні впливає не тільки на якість акустичного контакту, 

а й на розповсюдження хвиль Релея. Через значну шорсткість об’єкту 

контролю хвилі будуть заломлюватися і відбиватися від нерівностей поверхні. 

Якщо відношення довжини хвилі до геометричних розмірів нерівності 
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поверхні буде близьким до 1, то сигнал відбиватиметься як від дефекту, що 

може приводити до хибних рішень. Частинки дрібнозернистого матеріалу, 

порошку чи рідини також спотворюють сигнал. Отже перед проведенням 

контролю поверхня повинна бути ретельно очищена і при необхідності 

зашліфована. Оскільки ставиться задача поверхневого контролю об’єктів всі 

захисні, лакофарбові та інші покриття видаляються. 

Поверхневі хвилі Релея можуть поширюватися не тільки по площинній, 

а й по сферичній чи циліндричній поверхні рис. 5.3. 

 

Рис. 5.3. Поширення хвилі Релея на сферичній  

і циліндричній поверхні 

 

В залежності від радіусу кривизни і пройденого шляху хвилі буде 

змінюватися коефіцієнт згасання, що проілюстровано на рис. 5.4.  
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Рис. 5.4. Залежність коефіцієнту згасання від радіусу кривизни і пройденого 

шляху 

 

Якщо дві площинні поверхні утворюють двогранний кут, хвиля Релея, 

що поширюється по одній з них, дійшовши до ребра, частково відіб’ється, а 

частково перейде на іншу поверхню (рис. 5.5). 

 

Рис. 5.5. Хвиля Релея на двогранному куті 

 

Якщо між гранями клину зроблено заокруглення, то проходження хвиль 

з однієї грані на іншу суттєво покращується (рис. 5.6). 
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Рис. 5.6. Двогранний кут з заокругленням 

 

Хвилі Релея застосовуються для контролю дефектів поверхні і 

поверхневого шару зразків і деталей різноманітних форм: стрижнів, балок, 

пружин, проволоки, колінчатих валів, суцільних і порожнистих круглих 

виробів і т.д. Така універсальність форми контрольованих зразків – одне з 

важливіших переваг поверхневих хвиль Релея над об’ємними хвилями. 

За допомогою хвиль Релея виявляються всі види дефектів поверхні і 

поверхневого шару: тріщини, подряпини, пори і порожнисті області, сторонні 

включення, розшарування тощо. 

В загальному випадку дефект відбиває хвилі Релея як ідеальний 

відбивач половинного(по відношенню до дефекту) середнього розміру, тобто 

дуже впливово. Відбивна здатність дефектів, що лежать біля поверхні, 

зменшується за експоненційним законом по мірі віддалення дефекту від 

поверхні. Зазначимо, що відбивна здатність хвиль Релея від дефектів набагато 

більша ніж у поперечних і повздовжніх хвиль від об’ємних дефектів того ж 

розміру. Через велику відбивну здатність хвилі Релея часто використовуються 

для прецензійного контролю малих дефектів, наприклад, втомних тріщин і 

мікротріщин в металах. Дуже часто цей контроль відбувається безупинно і 

дозволяє прослідити за розвитком тріщини з моменту її зародження і до 

повного розвитку. 
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Для створення хвиль Релея можна використовувати перетворювач із 

змінним кутом, який дозволяє змінювати кут введення. Його застосовують 

для визначення оптимальних умов збудження поверхневих хвиль, хвиль в 

пластинах і стрижнях, коли потрібне плавне регулювання кута нахилу 

перетворювача. Ці перетворювачі використовують також при 

експериментальних дослідженнях. На рис. 5.7 показані можливі конструкції 

таких ПЕП. 

 

Рис. 5.7. Перетворювачі зі змінним кутом введення 

 

У перетворювачі на рис. 5.7а є два кругові клини з пластика, на 

верхньому з яких закріплена п’єзопластина. Клини обертаються відносно 

один одного. В результаті сумарний кут змінюється від нуля до сумарного 

значення кутів обох клинів. При обертанні змінюється площина падіння УЗ-

променів, що вимагає коректування положення перетворювача на поверхні 
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виробу. Крім того, недоліком такого перетворювача є наявність перешкод від 

багатократних віддзеркалень в клинах. 

У перетворювачі на рис. 5.7б п’єзопластина закріплена на пластиковому 

напівциліндрі, який обертається в блоці з того ж матеріалу. В цьому випадку 

площина падіння променів зберігається, проте змінюються точка введення 

акустичної осі і шлях УЗ в заломлюючій призмі. 

У перетворювачі на рис. 5.7в п’єзопластина з пластиковою прокладкою 

переміщається по циліндровій поверхні з того ж матеріалу. У такому 

перетворювачі точка введення і шлях УЗ в заломлюючій призмі залишаються 

постійними, що важливо при виборі оптимального кута нахилу. Перетворювач 

може працювати в суміщеному режимі. Недоліком його є великий шлях УЗ в 

призмі, що значно ослабляє чутливість, особливо на високих частотах. Для 

усунення цього недоліку призму виконують у вигляді локальної рідинної 

ванни. 

У матеріалі призми виникають свої релеївські хвилі. З урахуванням 

цього для досягнення максимальної амплітуди хвиль Релея в ОК розмір 

призми має бути таким, щоб її переднє ребро проектувалось на п’єзопластину. 

Особливо висока чутливість досягається при контролі луна-методом за 

допомогою роздільно-суміщених перетворювачів типу дует. 

 

5.2. Експериментальна частина 

 

1. Ознайомитись з теоретичними відомостями. Зібрати вимірювальний 

стенд, до складу якого входять дефектоскоп, похилі перетворювачі та зразок. 

2. Розрахувати теоретичне значення швидкості хвилі Релея в ОК за 

формулою (5.1). 

3. На бездефектній ненавантаженій поверхні встановити на заданій 

відстані перетворювач перпендикулярно одній з граней ОК і 
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експериментально виміряти швидкість хвилі Релея. Порівняти теоретичні та 

експериментальні розрахунки. 

4. На дефектній ділянці зразку провести n-ну кількість вимірювань 

амплітуди прийнятого сигналу від дефекту в залежності від відстані до нього. 

Дані занести в табл. 5.1. Побудувати графік залежності А(h). 

5. Розрахувати похибки. 

6. Зробити висновки по роботі. 

 

5.3. Оформлення експериментальних результатів 

 

Таблиця 5.1 Результати вимірювань 

№ виміру Амплітуда А, В Відстань до дефекту h, м 

1   

2   

…   

n   

 

Таблицю 5.1. та графік роздрукувати на окремих аркушах і прикріпити 

до протоколу лабораторної роботи. 

 

5.4. Оцінка результатів вимірювання 

 

Припустимо, що: 

1) грубі похибки виключаються; 

2) поправки, які потрібно визначити (наприклад, зміщення нульового 

ділення шкали), обчислені і внесені в остаточні результати; 
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3) всі систематичні похибки відомі (з точністю до знака). 

В цьому випадку результати змін виявляються залежними від 

випадкових похибок. Якщо випадкова похибка буде менше систематичної, то, 

очевидно, нема сенсу намагатися зменшити величину випадкової похибки - 

все одно результати вимірів не стануть кращими і, намагаючись отримати 

велику точність, потрібно зменшити систематичну похибку. Навпаки, якщо 

випадкова похибка більша систематичної, то саме випадкову похибку 

потрібно зменшити і домогтись того, щоб випадкова похибка стала менше 

систематичної. На практиці зазвичай зменшують випадкову похибку до тих 

пір, поки вона не стане рівною по величині з систематичною похибкою. 

Випадкова похибка зменшується при збільшенні числа вимірювань. 

Оскільки із-за присутності випадкових похибок результати вимірювань 

представляють собою теж випадкові величини; істинного значення  

вимірюваної величини вказати неможливо. Однак можна установити деякий 

інтервал значень вимірюваної величини поблизу отриманого в результаті 

вимірювань значення  , в якому з визначеною вірогідністю міститься . 

Тоді результат вимірювань можна представити у вигляді: 

   (5.2) 

де Δx – похибка вимірювань.  

В результаті випадкового характеру похибки точно визначити її 

величину неможливо. В іншому випадку найдену похибку можна було б 

ввести в результат вимірювання в якості поправки і отримати істинне 

значення . Задача найкращої оцінки значення  і визначення границь 

інтервалу нерівності (5.2) за результатами вимірювання являється предметом 

математичної статистики. 

Нехай проведено n вимірювань величини x. Тоді за кращу оцінку 

істинного значення результату вимірювання приймається середнє 

арифметичне значення: 
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 , 

де  – результат i-го вимірювання. 

Для оцінки випадкової похибки вимірювання існує декілька способів. 

Найбільш розповсюджена оцінка за допомогою стандартної або середньої 

арифметичної похибки s (її часто називають стандартною похибкою або 

стандартом вимірювань). 

Середньоквадратичною похибкою називається величина: 

, 

де n – кількість спостережень. 

 

5.5. Контрольні питання 

 

1. Що таке хвилі Релея? 

2. Як обчислити швидкість хвилі Релея? 

3. Опишіть поширення хвиль Релея на не площинних поверхнях і вимоги 

до поверхні. 

4. Поясніть застосування хвиль Релея в ультразвуковому НК.  

5. Які типи дефектів виявляються хвилями Релея. 
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Лабораторна робота № 6  

ВИКОРИСТАННЯ СТАНДАРТНИХ ЗРАЗКІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ 

УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

Мета роботи: ознайомлення зі стандартними зразками, що 

використовуються для налаштування параметрів ультразвукового 

контролю; здобуття навичок проведення налагоджувальних операцій. 

 

6.1. Основні положення 

Застосування сучасної ультразвукової техніки для проведення 

ультразвукового контролю (УЗК) виробів і матеріалів неможливе без 

достовірного й чіткого відтворення параметрів контролю й відтворення всіх 

необхідних налаштувань апаратури. Основною умовою виконання даної 

вимоги є обов’язкове проведення перевірки апаратури НК, що повинна 

підтвердити її працездатність і встановити значення характеристик, що 

змінюються під час експлуатації. Таку перевірку та налаштування параметрів 

ультразвукового контролю здійснюють за допомогою стандартних зразків (СЗ) 

і стандартних зразків підприємства (СЗП). 

Зразком називають засіб ультразвукового контролю у вигляді твердого 

тіла, призначений для зберігання й відтворення фізичних величин 

(геометричних розмірів, швидкості звуку, згасання), що використовується при 

налаштуванні параметрів приладів і перетворювачів. Функціональне 

призначення стандартного зразка - це забезпечення єдності вимірів і 

однозначності трактування результатів контролю. Від властивостей зразка 

багато в чому залежать наступні висновки: «придатний»-«непридатний», – те, 

заради чого й проводиться ультразвуковий контроль. 
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Застосування стандартних зразків регламентується багатьма 

нормативними документами. Розрізняють державні стандартні зразки (ДСЗ), 

галузеві стандартні зразки (ГСЗ) і стандартні зразки підприємства (СЗП), які 

затверджуються відповідно державними стандартами, галузевими стандартами 

й стандартами підприємств. 

В Україні для проведення налаштувань ультразвукового контролю 

відповідно ГОСТ 14782-86 передбачені чотири стандартних зразки: СЗ-1; СЗ-

2; СЗ-3; СЗ-4 (рис. 6.1), які використовуються при луна-імпульсному методі та 

суміщеній схемі включення п’єзоперетворювача (ПЕП) із плоскою робочою 

поверхнею на частоту 1,25 МГц і більше за умови, що ширина перетворювача 

не перевищує 20 мм. В інших випадках для перевірки основних параметрів 

апаратури та контролю повинні використовуватися стандартні зразки 

підприємства. 

 

Рис. 6.1. Стандартні зразки: а) СЗ-1, б) СЗ-2, в) СЗ-3, г) СЗ-4 

 

Стандартний зразок СЗ-1 виготовляють із органічного скла з 

коефіцієнтом згасання на частоті 2,5 МГц 0,26÷0,34 Нп/см. Швидкість 
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поширення поздовжньої ультразвукової хвилі на частоті 2,5 МГц. при 

температурі 20°С повинна дорівнювати 2670 ± 133 м/с. 

Стандартні зразки СЗ-2, СЗ-3, СЗ-4 виготовляють із маловуглецевої сталі 

перлітного класу із дрібнозернистою структурою марки 20 за ГОСТ 1050, або 

марки 3 за ГОСТ 14637. Швидкість поширення поздовжньої ультразвукової хвилі 

в зразках при температурі 20°С повинна дорівнювати 5900±59 м/с. Стандартні 

зразки СЗ-2А, СЗ-3А ідентичні СЗ-2, СЗ-3, але їх виготовляють із контрольованого 

матеріалу, якщо цей матеріал за акустичними властивостями істотно відрізняється 

від зазначених марок сталі. 

Для розрахунків використовувати наступні значення параметрів: 

• швидкість поширення поздовжньої хвилі в зразку СЗ-1 2700м/с; 

• швидкість поширення поздовжньої хвилі в зразку СЗ-2 5900м/с; 

• швидкість поширення поздовжньої хвилі зразку СЗ-3 5900м/с. 

 

6.2. Експериментальна частина 

1. Ознайомитись з ГОСТ 14637. 

2. Ознайомитись з інструкцією з експлуатації дефектоскопа (додається). 

Отримати у викладача набір ПЕП для проведення контролю. 

3. Робота із стандартним зразком СЗ-1 (рис. 6.1). З паспортних даних на 

зразок СЗ-1 занести в пам’ять дефектоскопу швидкість поздовжніх УЗК. 

4. Оцінити точність глибиноміра (прямий ПЕП у положенні над 

пропилом (рис. 6.2)). Для дефектоскопів з калібруванням глибиноміра в 

одиницях часу - час проходження ультразвукових коливань від поверхні на 

яку встановлений ПЕП до пропилу й назад становить 20 мкс; по сталі це 

відповідає 59 мм. 
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Рис. 6.2 Оцінка точності глибиноміра за допомогою СЗ-1 

 

5.Оцінити променеву роздільну здатність прямих ПЕП (прямий ПЕП у 

положенні над пазами 5 і 2,5 мм (рис. 6.3)). При цьому якщо всі три відбивачі 

розрізняються, то на екрані дефектоскопа спостерігається три імпульси: 

донний, від сходинок глибиною 5 мм і 2,5 мм. Відстань між імпульсами 

відповідає по сталі: (1-2) - 5,5мм; (2-3) - 11 мм. 

 

Рис. 6.3 Оцінка променевої роздільної здатності прямих ПЕП 

 

6. Оцінити променеву роздільну здатність нахильних ПЕП (нахильний 

ПЕП орієнтовано убік циліндричних отворів Ø 15, 20, 30 мм). При цьому якщо 

всі три відбивачі розрізняються, то на екрані дефектоскопа спостерігається три 
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імпульси від поверхонь циліндрів, відстані, між якими відповідає по сталі: (1-

2) - 5,5мм; (2-3) - 11 мм. 

7. Робота із стандартним зразком СЗ-2 (рис. 6.1). З паспортних даних на 

зразок СЗ-2 внести в пам’ять дефектоскопу швидкість поздовжніх УЗК. 

8. Виміряти кут введення променя (похилий ПЕП в положенні А, або Б 

рис. 6.4). Переміщенням нахильних ПЕП біля цих положень досягають 

одержання максимального луна-сигналу від відбивача (циліндричний отвір Ø6 

мм, розташований на глибині 44 мм або 15 мм для різних положень ПЕП). 

Величину кута зчитують по рисці кутової шкали напроти точки виходу УЗ 

променя. 

 

Рис. 6.4 Визначення кута введення променя за допомогою зразку СЗ-2 

 

9. Робота із стандартним зразком СЗ-3 (рис. 6.1). З паспортних даних на 

зразок СЗ-3 внести в пам’ять дефектоскопу швидкість поздовжніх УЗК. 

10. Визначити точку виходу 0 ультразвукового променя. Для цього 

нахильний ПЕП встановити над центральною рискою «0» (рис. 6.5) і 

невеликим переміщенням знайти положення, що відповідатиме 

максимальному луно-сигналу. Крапка виходу розташована точно над 

центральною рискою зразка. 
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Рис. 6.5 Визначення точки виходу «0» ультразвукового променя за допомогою 

СЗ-3 

 

11. Визначити стрілу «n» перетворювача в міліметрах. Даний параметр 

визначається як відстань від точки виходу ультразвукового променя до торця 

ПЕП у напрямку прозвучування (виміряється по бічній шкалі, що 

відградуйована у міліметрах). 

 

6.3. Оформлення експериментальних результатів 

Виміряти та розрахувати параметри перетворювачів, наведені в розділі 

6.2. Отримані результати роздрукувати на окремих аркушах і прикріпити до 

протоколу лабораторної роботи. 

 

6.4. Контрольні питання 

1. Дати визначення поняттю «стандартний зразок»? 

2. Які типи стандартних зразків використовуються при ультразвуковому 

контролі? 

3. Які параметри ПЕП, дефектоскопів та контролю налаштовуються за 

допомогою стандартних зразків? 

4. Які вимоги висуваються до стандартних зразків? 

5. Яким чином визначається точка виходу променю похилого ПЕП? 
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