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1. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦІПЛІНИ 

«ПРИЛАДИ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ» 

1.1 Дисципліна (кредитний модуль) «Прилади неруйнівного контролю» належить до циклу 

дисциплін професійної та практичної підготовки.. 

1.2 Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця.    

Дана дисципліна є важливим елементом сукупності знань та вмінь, що формують 

профіль фахівця напряму «приладобудування» та спеціальності  «Наукові, аналітичні та 

економічні прилади та системи». 

Технічний  розвиток (отже, і життєвий рівень) суспільства визначається не тільки 

наявністю досконалих технологій отримання нових речовин, матеріалів та виробів, але й 

відповідних  методів і засобів їх неруйнівного контролю, тобто інформаційно-

вимірювальних технологій. 

Для сучасного виробництва є характерним постійне підвищення вимого до 

характеристик апаратури для контролю, відповідного підвищення вимог до якості виробів. 

Це в свою чергу обумовлює необхідність періодичного контролю параметрів засобів 

вимірювань  в тому числі при проведенні неруйнівного контролю. 

Наразі для України актуально є проблема впровадження міжнародних стандартів і 

систем забезпечення якості виробництва, міжнародно визнаних процедур та сертифікації 

лабораторій, підприємств і продукції 

Отже дисципліна «Прилади неруйнівного контролю» у науково-технічному розвитку 

системи контролю якості має універсальне застосування й обов’язкова для вивчення  кожним 

спеціалістом виробництва, науково-технічним працівником у галузі приладобудування. 

Фахівцю потрібні знання різного обсягу й спрямованості з цієї дисципліни залежно від 

спеціальності та галузі технічного забезпечення. 

Курс «Прилади неруйнівного контролю» є спеціальною дисципліною, яку вивчають 

студенти інженерних факультетів. Він тісно пов’язаний, зокрема, з навчальними 

дисциплінами «Теорія вимірювальних пристроїв», «Електронні вимірювання», 

«Взаємозамінність», «Технічне креслення». Вона забезпечує належний рівень вивчення 

студентом таких дисциплін як «Конструювання НАЕПС» «Метрологічне забезпечення 

аналітичних вимірювань» тощо. 

1.3. Міждисциплінарні зв”язки навчальної дисципліни 
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Знання та вміння, отримані при вивченні даної навчальної дисципліни, будуть 

використані під час виконання курсових проектів, бакалаврських та дипломних проектів. 

Основними завданнями курсу являються: 

 знання студентами необхідних для розуміння принципів роботи приладів, 

 ознайомлення з типовими конструкціями деталей і механізмів приладів для 

неруйнівного контролю, 

 при конструюванні механізмів необхідно мати уаагу щодопитання про 

технологічність  та економічність. Проектувальник повинен знати основи  

взаємозамінності, технології метало ведення, економіки. 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОНО МАТЕРІАЛУ 

Назви розділів, тем 

1. Прилади неруйнівного контролю 

2. Візуальний метод неруйнівного контролю 

3. Капілярний метод неруйнівного контрою 

4. Течешукання  

5. Магнітні методи неруйнівного контролю 

6. Віхрострумовий метод неруйнівного контролю 

7. Акустичні методи неруйнівного контролю 

8. Неруйнівний метод контролю за допомогою іонізуючого випромінювання 
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ДОДАТОК Б 

 

3. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. 

Завдання  №1 

Проаналізуйте оптичні методи і засоби неруйнівного контролю. 

Назвіть основні сфери застосування оптичних методів неруйнівного контролю 

 Опишіть властивості зору. 

 

Завдання №2 

Дайте характеристику лазерних дефектоскопів. 

Опишіть голограми. 

Назвіть умови практичного застосування голографічного неруйнівного контролю 

 

Завдання №3 

Назвіть прилади для контролю розмірів. 

Дайте характеристику приладів для контролю топографії поверхонь. 

Опишіть прилади оптичної дефектоскопії. 

 

Завдання №4 

Проаналізуйте прилади для контролю внутрішніх поверхонь та виявлення дефектів  у 

важкодоступних умовах. 

Що розуміють під тепловими  методами неруйнівного контролю? 

Сформулюйте фізичні основи тепловізійного контролю. 

 

Завдання №5 

 

Опишіть термоіндикатори. 

Які бувають пірометри-прилади для безконтактного вимірювання температури. 

Проаналізуйте характеристики тепловізорів. 

 

Завдання №6 

 

Розкрийте фізичні основи радіоволнових методів неруйнівного контролю. 

В чому полягає неруйнівний контроль в терагерцевому діапазоні? 

Опишіть детектори СВЧ та інших діапазонів випромінювання. 

  

Завдання №7 

 

Назвіть основні  положення та область використання капілярного контролю. 

Опишіть дефектоскопічні матеріали. 

Як можливо класифікувати апаратура капілярного контролю? 

 

Завдання №8 

 

Дайте характеристику зразків для тестування засобів капілярного контролю. 

Сформулюйте основні операції капілярного контролю. 

Опишіть властивості пенетрантів. 

 

Завдання №9 

Яка потрібна підготовка об’єктів до капілярного контролю? 

Назвіть рівні чутливості капілярного контролю. 

Опишіть властивості проявників. 
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Завдання №10 

 

Що розуміють під контроль герметичності? 

Дайте визначення течі. 

Проаналізуйте поріг чутливості методів течошукання. 

 

Завдання №11 

 

Надайте класифікацію методів контролю герметичності. 

В чому полягає мас-спектрометричний метод контролю герметичності? 

Дайте характеристику галогенному методу контроля герметичності. 

 

Завдання №12 

 

Проаналізуйте монометричний метод контролю. 

В чому полягає електропозахватний метод контролю? 

Дайте характеристику хімічному методу контролю. 

 

Завдання №13 

 

Опишіть радіаційний метод неруйнівного контролю. 

В чому полягає радіографічний метод контролю? 

Назвіть види промислової радіографії. 

 

Завдання №14 

 

Розкрийте термін радіометрична дефектоскопія. 

Як можливо кваліфікувати джерела випромінювання? 

 Дайте характеристику рентгенівських апаратів. 

 

Завдання №15 

 

Опишіть радіоактивні джерела нейтронів. 

Проаналізуйте джерела випромінювання на базі прискорювачів. 

Які відзнаки Бетатронів, як джерел випромінювання? 

 

Завдання №16 

 

Опишіть лінійні прискорювачі. 

Визначити прискорювачі для промислової дефектоскопії. 

Дайте характеристику прискорювачі заряджених частинок. 

 

Завдання №17 

 

Сформулюйте фізичні основи радіографії. 

Назвіть основні параметри радіографії. 

Розкрити техніка радіографії. 

 

Завдання №18 

 

Проаналізуйте нейтронну радіографію. 

Що таке електрорадіографія? 

Дайте опис дефектоскопії з застосуванням пучків електронів. 
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Завдання №19 

 

Що таке радіоскопія? 

Опишіть радіаційно-оптичні перетворювачі. 

Представте засоби промислової радіоскопії 

 

Завдання №20 

 

Опишіть засоби промислової флюорографії. 

Як можливо класифікувати методи та засоби радіометрії? 

Назвіть особливості товщинометрії та дефектоскопії. 

 

Завдання №21 

 

Що розуміють під терміном «Засоби радіометричного контролю» ? 

Сформулюйте процес розшифровка результатів контролю. 

Назвіть найбільш розповсюджені типи дефектів. 

 

Завдання №22 

 

Дайте характеристики промислової  рентгенівської  томографії ПРВТ. 

Опишіть фізичні основи реконструкції рентгенотомограм. 

Виділити питання метрології ПРВТ. 

 

Завдання №23 

В чому полягає магнітний неруйнівний контроль? 

Назвіть способи одержання певної інформації при магнітному  контролі. 

Що розуміють під напрямками використання магнітного методу? 

 

Завдання №24 

Опишіть намагнічуючі пристрої. 

Дайте характеристику магнітні матеріали для дефектоскопії. 

Розкрийте зв’язок полів розсіювання та індикаторних слідів дефектів. 

 

Завдання №25 

Сформулюйте основні поняття і терміни магнітного неруйнівного контролю:  

 намагніченість,  

 магнітна індукція,  

 магнітна сприйнятливість,  

 гістерезис,  

 залишкова магнітна індукція,  

 магнітна проникливість.  

Що таке намагніченість? 

Проаналізуйте термін та сферу застосування терміну магнітна індукція. 

Завдання №26 

Що таке магнітна сприйнятливість? 

Дайте характеристику криві намагнічування. 

Що розуміють під терміном магнітна проникливість? 

 

Завдання №27 

Зробіть огляд магнітних перетворювачів. 

Дайте характеристику пасивних індукційних перетворювачів. 
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Опишіть ферозондові перетворювачі. 

 

 

Завдання №28 

Сформулюйте особливості дії перетворювачі Хола. 

Проаналізуйте магнітні порошки. 

Опишіть магнітні стрічки. 

Завдання №29 

Дайте характерстику магнітних дефектоскопів. 

Що таке магнітні поля розсіювання? 

Опишіть термін магнітопорошкові дефектоскопи. 

 

Завдання №30 

Зробіть аналіз стаціонарних магнітопорошкових дефектоскопів. 

Чім відрізняються пересувні магнітопорошкові дефектоскопи? 

Проаналізуйте чутливість магнітопорошкової дефектоскопії та фактори, які впливають                   

на неї. 

 

Завдання №31 

Опишіть виявлення дефектів за допомогою МП дефектоскопії. 

Дайте характеристику магнітографічних дефектоскопів. 

Сформулюйте відміну індукційних та ферозондових дефектоскопів. 

 

Завдання №32 

Проаналізуйте принцип дії магнітних  товщиномірів. 

Як виконують контроль механічних властивостей та структури? 

В чому полягає принцип дії Феритометрів? 

 

Завдання №33 

Що таке Коерцитиметри? 

Опишіть прилади для контролю механічних властивостей. 

Проаналізуйте вимірювачі магнітних шумів. 

 

Завдання №34 

Опишіть вихореструмові методи неруйнівного контролю (загальна характеристика). 

Дайте класифікацію і галузь застосування вихореструмових перетворювачів. 

В чому полягає програмне забезпечення вихореструмових приладів? 

 

Завдання №35 

Дайте характеристику вихрострумових дефектоскопів. 

Як можна класифікувати вихорострумові товщиноміри? 

Що таке Структуроскопи? 

Завдання №36 

Опишіть електричні методи та засоби контролю. 

Розкрийте електропотенційні прилади. 

Назвіть прилади, які реєструють перекручування електричного поля. 

 

Завдання №37 

Дайте характеристику Термоелектричні приклади. 

Опишіть Електроіскрові прилади. 

Що таке турбоелектричні і електростатичні прилади? 

 

Завдання №38 

Розкрийте термін «Акустичні коливання». 
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Зробіть класифікацію методів контролю. 

Опишіть тіньовий метод. 

 

 

Завдання №39 

Сформулюйте принцип дії Ехо-методу. 

В Чому полягає Імпендансивний метод? 

Опишіть метод акустичної емісії. 

Завдання №40 

Що вивчає Вібродинаміка? 

Дайте характеристику п’єзоелементів. 

Опишіть конструкції контактних перетворювачем. 

 

Завдання №41 

Визначити напрямок неруйнівного контролю П’єзостатика. 

Опишіть демпфер. 

Для чого використовують призму в акустичному контролі? 

 

Завдання №42 

Опишіть характеристики перетворювачів. 

Як виглядає діаграма направленості перетворювачів? 

Зробіть характеристику методів визначення параметрів перетворювачів. 

 

Завдання №43 

Опишіть безконтактні перетворювачі і прилади. 

Розкрити особливості акустичний зв’язоку за допомогою повітря. 

Сформулюйте поняття «Термоакустичний зв’язок». 

 

Завдання №44 

Опишіть ефект електричного поля. 

Порівняйте ефект електричного поля з ефектом електромагнітного поля. 

Назвіть конструкції електромагнітно-акустичних перетворювачів. 

 

Завдання №45 

Опишіть ультразвуковий ехо- метод. 

Які особливості тіньових методів акустичного контролю?  

Назвіть види перешкод та перешкодостійкість. 

 

Завдання №46 

Проаналізуйте ультразвуковий метод контролю лиття. 

Як використовують ультразвуковий контроль поковок та штампувань? 

Чим відрізняється Ультразвуковий контроль прокату та дроту? 

 

Завдання №47 

Опишіть особливості ультразвукового контролю зварних з’єднань. 

Назвіть Способи акустичної візуалізації. 

Зробіть огляд особливостей роботи Ультразвукових   інтроскопів. 

Завдання №48 

Опишіть ультразвукові прилади для контролю товщини. 

Дайте характеристику Ультразвукового контролю довжини та діаметру труб. 

 Особливості Ультразвукового засобу контролю структури матеріалів. 

 

Завдання №49 

Назвіть Ультразвукові засоби контролю шорсткості. 
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Опишіть Ультразвукові засоби контролю міцності. 

Що таке метод визначення власних частот? 

 

 

 

Завдання №50 

Дайте класифікацію методів контролю багатошарових конструкцій. 

Розкрийте метод контролю теплообмінних труб «Aquestic eye». 

В чому особливості контроль неруйнівних об’єктів в терагерцевому діапазоні? 
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2. ЕТАЛОННІ РІШЕННЯ (ВІДПОВІДІ). 

Завдання №1 

1.1. Оптичний неруйнівний контроль (ОНК) заснований на аналізі взаємодії 

оптичного випромінювання (ОВ) з об'єктом контролю (ОК). Оптичне випромінювання 

або світло - електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі 10
-5

-10
3
 мкм, в якому 

прийнято виділяти ультрафіолетову (УФ), видиму та інфрачервону (ІЧ) області спектра з 

довжинами хвиль відповідно 10
-3

... 0,38; 0,38 ... 0,78 і 0,78 ... 10
3
 мкм. 

            Інформаційними параметрами ОВ є просторово-часові розподіли його амплітуди, 

частоти, фази, поляризації та ступені когерентності. Для отримання дефектоскопічної 

інформації використовують зміни цих параметрів при взаємодії  ОВ з ОК відповідно до 

явищ інтерференції, дифракції, поляризації, заломлення, відбиття, поглинання, 

розсіювання, дисперсії світла, а також зміна характеристик самого ОК під дією світла в 

наслідок ефектів фотопровідності, фотохромизма, люмінесценції, електрооптичних, 

механооптичних (фотопружність), магнітооптичних, акустооптичних та інших явищ. 

              До числа дефектів, що виявляються неруйнівними оптичними методами,                            

відносяться порожнечі (порушення суцільності), розшарування, пори, тріщини, 

включення сторонніх тіл,  внутрішні напруги, зміна структури матеріалів та їх фізико-

хімічних  властивостей, відхилення від заданої геометричної форми і т. д. 

             За допомогою оптичних методів внутрішні  дефекти виявляються тільки  у 

виробах з матеріалів, прозорих в оптичній області спектра. 

1.2.    

 

 Область 

застосування 

 

Контроль геометрії прокату (дроту, листів, труб, прутків, профілів), 

якості внутрішньої поверхні труб 

 

Металургія 

Спектральний аналіз, контроль структури пластмас і полімерів, 

колориметричний контроль розчинів 

 

Хімічна 

промисловість 

Контроль геометрії скляних листів та труб, виявлення чужорідних 

включень, визначення напруг і фотометричних характеристик 

 

Скляне 

виробництво 

Контроль кольоровості матеріалу, діаметра ниток, структури 

тканини, люмінесцентний контроль наявності жирових полон 

 

Авіабудування 

Контроль геометрії, візуальна ендоскопія двигунів 
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Електронна 

промисловість 

Контроль двузаломлення та інших характеристик 

напівпроводникових матеріалів, контроль геометрії 

напівпровідникових структур (еліпсометрія) 

 

Радіопромисловість 

Контроль якості друкованих плат на телевізійних та оптичних 

проекторах, контроль геометрії фотошаблонів та ін.. 

 

Електровакуумна 

промисловість 

Контроль напруг в корпусах кінескопів, фотометричних 

характеристик люмінофорів і джерел світла, геометрії елементів 

вакуумних приладів і т. д. 

 

Виробництво 

фотоматеріалів 

Контроль однорідності фотоемульсії в ІЧ-променях і товщини 

основи, спектрометрія, сенситометрия, резольвометрія. 

 

Нафтохімічна 

промисловість 

Виявлення місць витоку газу та нафти, аналіз складу нафти. 

 

 

1.3. Властивості зору. При роботі з приборами візуального контролю (мікроскопи, 

проектори, ендоскопи, телескопи, телевізійні системи тощо) важливо правильно 

використовувати свойства зору оператора. Зір (видіння) є складним динамічним нелінійним 

процесом, що включає скануючі, конвергенційні  (фокусировочні) і адаптаційні (зміни 

діаметра зіниці) руху очей і обробку зорової інформації в центральній нервовій системі 

людини.  

      Роздільна здатність зору е, тобто здатність розрізняти дрібні деталі зображення, 

залежить від яcкравості, контрасту, кольоровості і часу спостереження ОК. Вона 

максимальна в білому або жовто-зеленому світлі при яскравості 10 ... 100 кд/м
2
, високому 

контрасті об'єкта (| r |> 0,5) і часу спостереження 5 ... 20 с. Кутова роздільна здатність ока (т. 

е. мінімальний кут між деталями зображення, які він розрізняє) дорівнює 1 при відстані до 

об'єкта l = 250 мм і дотриманні указаних вище умов. 

        В основі методів кількісної оцінки квітів лежить гіпотеза про наявність в оці трьох 

типів рецепторів, що мають різну спектральну чутливість. Для перевірки колірного зору 

випускають спеціальні атласи кольорів, що складаються з наборів пластинок різного кольору 

з відомими координатами кольору. Поле зору ока становить приблизно 125×150 ° (180 ° по 

горизонту для обох очей). При цьому зона чіткого бачення складає близько 2 °. Час інерції 

зору - близько 0,1 с. 

Завдання №2 

            2.1. Застосування оптичних квантових генераторів (лазерів) дозволяє істотно 

 розширити межі традиційних  оптичних методів контролю і   створити принципово нові 

методи неруйнівного контролю, наприклад, голографічні, акустооптичні та ін.  Лазерна 

дефектоскопія базується на виконання основних властивостей лазерного випромінювання -

 монохроматичності, когерентності і спрямованості. 

    Гостра спрямованість випромінювання (лазери випромінюють в дуже малих тілесних 

кутах) забезпечує ефективність скануючих систем контролю віддалених об'єктів. Висока 
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потужність лазерного випромінювання дозволяє використовувати в ОНК нелінійні оптичні 

явища, в тому числі параметричну перебудову частоти випромінювання, самофокусировки 

світла, активну спектроскопію когерентного розсіювання та ін.. Стає можливим активний 

оптичний контроль, коли дефектні місця об'єкта (дефекти топології ІС і т. п.) можуть 

локально віддалятися випаровуванням під дією променя ОКГ.  

  Можливість генерації за допомогою ОКГ світлових імпульсів гранично малої 

тривалості (до 10
-14

 с) дозволяє реалізувати ефективні методики контролю динамічних 

характеристик об'єктів. 

   2.2. Голограма виходить в результаті інтерференції розділеного на дві частини 

монохроматичного потоку оптичного випромінювання лазера: розсіяного голографіруемим 

об'єктом і прямого (опорного) пучка, потрапляючого на фотопластинку, минаючи об'єкт. 

Голограма містить всю необхідну інформацію про об'єкт. Для відновлення зображення, 

записаного на фотопластинці, голограма підсвічується тільки опорним променем. В 

результаті виникають два видимих об'ємних зображення голографіруемого об'єкта - дійсне та 

мниме. 

  2.3. Елементи голографічних приладів контролю. Практичне застосування 

голографічних методів нерозривно-вирішального контролю вимагає виконання  ряду умов, 

основними з яких є наступні.  

 1. Нерухомість об'єкта контролю протягом усього часу експоніровання голограми. Тому 

голографічня установки повинні мати надійну систему віброзахисту (масивні підстави, 

демпфери і т. п.).  

 2. Застосування для голографіровання протяжних об'єктів лазерів з великою довжиною 

когерентності (по рядка 1 м і більше). 

 3. Реєструючі середовища, які застосовують для фіксації голограм, повинні мати високу 

роздільну здатність (3000 ... 400 ліній на 1 мм), що необхідно для реєстрації тонкої 

мікроструктури інтерференційної картини, що виникає в площині формування голограми. 4. 

Мікроструктура поверхні об'єкта контролю не повинна суттєво змінюватися в процесі 

отримання голограми. 

 

Завдання №3 

    3.1. Візуально-оптичні прилади. для контролю геометрії мікро- і макро- об'єктів 

зазвичай використовують проекційний метод порівняння або вимірювання, який полягає в 

отриманні збільшеного зображення виробу на екрані з наступним його порівнянням з 

зображенням, прийнятим за еталонне.  

   Більшість сучасних проекторів володіє вимірювальними функціями. Вимірювання 

проводять при зрівнянні зображення контрольованого виробу з його кресленням або 

шаблоном, поповненням в масштабі проекції і закріпленим на екрані, або при переміщенні 

предметного столу мікрогвинтами до отримання зображення контурів деталі з міткою на 

екрані. Розмір деталі визначають як різність відповідних показань микрогвинтів. 

 3.2. Їх можна розбити на три великі класи;  

 1. Прилади контролю шороховатості поверхні. В цьому випадку проводиться 

інтегральна оцінка поверхневих дефектів.  

 2. Прилади для контролю і вимірювання поверхневих дефектів і мікрогеометрії. При 

цьому контролюються окремі дефекти у виробах і вимірюється глибина дефекту.  

 3. Прилади для контролю площинності в основному полірованих поверхонь. Цими 

приладами виявляються дефекти типу однорідного вигину, завалів, складного вигину 

(короблене), сколів. Прилади для контролю шорсткості поверхні. Для контролю  поверхонь 

застосовують в основному інтерференційні прилади. Принцип дії інтерферометрів 

заснований на порівнянні світлових хвиль, одержуваних при відображенні когерентних 

пучків світла від контрольованої і еталонної поверхні.  

   Прилади для контролю і виміру поверхневих дефектів і мікрогеометрії. Завдяки малій 

глибині різкості мікрооб'єктиви звичайні мікроскопи можна використовувати в якості 

ефективного і досить простого засобу вимірювання глибини поверхневих дефектів. 
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Вимірювання здійснюється послідовним фокусуванням мікроскопа на дно риски або 

подряпини і її верхній край і регістрацією  переміщення тубуса мікроскопа.  

      Голографічна інтерферометрія служить для визначення величин деформацій, 

вібрацій, відхилень від стандарту і т. д., порівнянних з довжиною хвилі випромінювання 

використовуваного лазера. 

     3.3.Візуально-оптичні прилади. 

           До приладів цього класу відносяться проектори різного типу, в тому числі                

телевізійні, звичайні  і стереоскопічні мікроскопи, ендоскопи. 

 

     Телевізійні   проектори  широко застосовують  у    дефектоскопії  і    володіють        

наступними перевагами:   можливістю посилення  яскравості контрасту зображення 

порівняно малими   світовим навантаженнями   на  об'єкт,  рівномірним   розподілом 

яскравості   екранів  ЕПТ,   високою  якістю зображення  (в  тому  числі  кольорового),   

можливістю  розмноження   на     кількох       телевізійних приймачах »  і спостереження  

на великій відстані від об'єкта, широким спектральним діапазоном перетворення  

світлового сигналу, який  можна  спостерігати  в  невидимих  променях. Завдяки 

цьому різко знижується стомлюваність оператора, збільшується продуктивність  праці. 

  

Завдання №4 

    4.1. Прилади цією типу називають ендоскопом або бороскопи. Їх проміняють у різних 

галузях машино-будівництва, наприклад, для огляду лопаток турбін і внутрішньої поверхні 

камер згоряння авіаційних двигунів, візуального контролю трубопроводів різного 

призначення, реакторів і т. п. Принцип дії ендоскопів полягає у огляді об'єкта з допомогою 

спеціальної оптичної системи, що дозволяє передавати зображення на значну відстань               

(до декількох метрів). При цьому відношення довжини ендоскопа до його поперечного             

перерізу >>1.  

   4.2. У теплових методах неруйнівного контролю в якості пробної енергії 

використовується теплова енергія, що розповсюджується в об'єкті контролю. Температурне 

поле поверхні об'єкта є джерелом інформації про особливості процесу теплопередачі, які, в 

свою чергу, залежать від наявності внутрішніх або зовнішніх дефектів. Під дефектом  при 

цьому розуміється наявність прихованих раковин, порожнин, тріщин, непроварів, сторонніх 

включень і т. д., всіляких відхилень фізичних властивостей об'єкта від норми, кількість  

місць локального перегріву (охолодження) і т. п . Основною характеристикою 

температурного поля, що є індикатором дефектності, служить величина локального 

температурного перепаду. Координати місця перепаду, його рельєф або, іншими словами, 

топологія температурного поля і його величина в градусах є функцією великої кількості 

факторів.  

    Безконтактні методи теплового контролю засновані на використанні інфрачервоного 

випромінювання, що випускається  всіма нагрітими тілами. Інфрачервоне випромінювання 

займає широкий діапазон довжин хвиль от 0,76 до 1000 мкм. Спектр, потужність і просторові 

характеристики цього випромінювання залежать від температури тіла і його 

випромінювальної здібності, зумовленої, в основному, його матеріалом і мікроструктурними 

характеристиками випромінювальної поверхні. Наприклад, шорсткі поверхні випромінюють 

сильніше, ніж дзеркальні. При підвищеної температурі потужність випромінювання швидко 

зростає, а її максимум зсувається в область більш коротких довжин хвиль.  

 
Завдання №5 

5.1. Дія термоіндикаторів заснована на зміні стану, яскравості і кольору світіння деяких 

речовин при нагріванні. З його допомогою можна швидко та економічно отримати 

інформацію про тепловий режим об'єкта. Перевагою термоіндикаторів є запам'ятовування 

розподілу температур в процесі випробувань, простота і наочність, економічність. До 

недоліків термоіндикаторів слід віднести інерційність, порівняно невисоку точність, 

необхідність нанесення на виріб спеціальних покриттів, складність вивчення динамічних 

температурних режимів. Включення їх в системи терморегулювання представляє значні 
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труднощі. Існують термоіндикатори трьох основних типів: 1) змінюють колір при певній 

температурі, називаються  критичною, або температурою переходу, 2) плавляться при певній 

температурі; 3) змінюють яскравість або колір при нагріванні.  

5.2. Їх дія заснована на реєстрації теплового випромінювання нагрітих об'єктів. За 

характером отримання інформації розрізняють параметри для локального вимірювання 

температури в даному  об'єкті і пірометри для аналізу температурних полів (тепловізори). 

Яскраві візуальні пірометри застосовують для вимірювання яскравостних температур вище 

600 ° С. Принцип їх дії заснований на залежності спектральної яскравості нагрітих тіл від 

температури, описуваної законами Планка і Вина. Дія колірних пірометрів заснована на 

порівнянні інтенсивності випромінювання об'єкта в двох спектральних діапазонах. Дію 

радіаційних пірометрів засновано на використанні закону Стефана-Больцмана, що виражає 

залежність випромінюваної тілом енергії від його температури. Більш широке застосування 

находять волоконно-оптичні телевізійні  пірометри. Вони мають ряд переваг - можливість 

посилення контрасту зображення, висока якість зображення, можливість його розмноження 

на декілька телевізійних приймачів і на великій відстані від об'єкту. 

5.3.  Перетворювачі з оптико-механного скануванням (ПОМС) використовуються 

головним чином на середньо-хвильовій ділянці ПК-спектра (2 - 15 мкм) для аналізу власного 

теплового випромінювання об'єктів. Принцип дії тепловізора полягає у перегляді по 

заданому закону руху поверхні об'єкта вузьким оптичним променем з кутовим розміром ɓ, 

сформованим системою об'єктив-прийомник.  

  В останні роки ведуться інтенсивні розробки передавальних трубок з пироелектричною 

мішенню - піроконів. Перетворення променистої енергії в електричний заряд 

піроелектричної мішені не має принципових  обмежень по довжині хвилі. Це є великою 

перевагою пірокону. Матричні ФПУ з комутацією сигналів за допомогою ПЗЗ. На відміну  

від тепловізійних систем з одноелементним фотоприймачем і послідовним скануванням в 

тепловізорі з матричним ФПУ кожний прийомний елемент тривалий час дивиться на об'єкт. 

Це час, визначається періодом кадрової розгортки тепловізора, набагато більше тривалість 

візування одного елемента об'єкта в тепловізорі з одноелементним фотоприймачем (при 

одній і тій же частоті кадрів).  

 
Завдання №6 

 6.1. Радіохвильовий неруйнівний контроль заснований на аналізі взаємодій 

електромагнітного випромінювання радіохвильовому діапазону з об'єктом контролю, на 

практиці найбільшого поширення набули надвисокочастотні (СВЧ) методи, використовуючі 

діапазон довжин хвиль від 1 до 100 мм. Взаємодія радіохвиль  носити характер взаємодії 

тількі падаючої хвилі (процеси        поглинання, дифракції, відображення, заломлення, що 

відносяться до класу рядіооптичних процесів) або взаємодій падаючої і відображеної хвиль 

(інтерференційні процеси, відносяться до області радіоголографії). Крім того, в 

радіодефектоскопії можуть використовуватися специфічні  резонансні ефекти взаємодії 

радіохвильового випромінювання (електронний парамагнітний резонанс, ядерний магнітний 

резонанс та ін.) Використання радіохвиль перспективне з двох причин: розширення області 

застосування діелектричних, напівпровідникових, феритових і композитних матеріалів, 

контроль яких  іншими методами менш ефективний, можливості використання  особливості 

радіохвиль діапазон СВЧ.  

           6.3. Приймачі хвиль НВЧ. Для прийому хвиль НВЧ в приладах неруйнівного 

контролю можуть бути використані в основному термоелектричні індикатори (термопари, 

термістори, болометри) і випрямляючі пристрої (кристалічні детектори). Багато з них вельми 

чутливі і реагують на потужність 10-
12

 Вт.  Для передачі джерела енергії до приймача 

випромінювання використовують як хвильові лінії так і вільний простір. Хвилевід за яким 

поширюється електромагнітна хвиля, представляє собою металеву трубу прямокутного або 

круглого перетину. 

Завдання №7 

   7.1. Капілярні методи неруйнівного контролю засновані на капілярному  проникненні 

індикаторних рідин (пенетранта) в порожнині поверхневих та наскрізних несплошностей 
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матеріалу об'єктів контролю та реєстрації індикаторних слідів, що утворюються візуальним 

способом або за допомогою перетворювача. Капілярний НК призначений для виявлення 

невидимих або слабо видимих неозброєним оком під поверхневих та наскрізних дефектів в 

об'єктах контролю, визначення їх розташування, протяжності (для дефектів типу тріщин) і 

орієнтації по поверхні. Цей вид контролю дозволяє діагностувати об'єкти будь яких розмірів 

і форм, виготовлені з чорних і кольорових металів і сплавів, пластмас, скла, кераміки, а 

також інших твердих матеріалів. Капілярний контроль застосовують також для об'єктів, 

виготовлених з феромагнітних матеріалів, якщо їх магнітні властивості, форма, вид і місце 

розташування дефектів не дозволяє досягти необхідної за ГОСТ 21105-75 чутливості 

магнітопорошковим методом або магнітопорошковий метод контролю не допускається 

застосовувати за умовами експлуатації об'єкта.  

  7.2. Капілярний дефектоскопічні матеріал застосовують при капілярному неруйнівному 

контролі і використовують для просочення, нейтралізації або видалення надлишку 

проникаючого речовини з поверхні і прояви його залишків з метою отримання первинної 

інформації про наявність несуцільності в об'єкті контролю. Дефектоскопічні матеріали 

підбирають в залежності від вимог, що пред'являються до об'єкта контролю, його стану та 

умов контролю. Їх укомплектовують в цільови набори, в які входять повністю або частково 

взаємообумовлені сумісні дефектоскопічні матеріали, наведені нижче. Набір 

дефектоскопічних матеріалів - взаємозалежне цільове поєднання дефектоскопічних 

матеріалів: індикаторного пенетранту, проявника, очищувача і гасителя. Індикаторний 

пенетрант И -  капілярний дефектоскопічний матеріал, що володіє здатністю проникати в 

несплошності об’єкта контролю та індицировати їх.         Очисник від пенетранта М - 

капілярний дефектоскопічний матеріал, призначений для видалення індикаторного 

пінетранта з поверхні об'єкта контролю самостійно або в поєднанні з органічним 

розчинником або водою. Гаситель пенетранта (гаситель) Г - капілярний дефектоскопічні 

матеріал, призначений для гасіння люмінесценції або кольору залишків відповідних 

індикаторних пенетрантов на поверхні об'єкта контролю. Проявник пенетранта П - 

капілярний дефектоскопічний матеріал, призначений для витягання індикаторного 

пенетранта з капілярної порожнини несуцільності з метою утворення чіткого індикаторного 

малюнка і утворення контрастуєючого з ним фону.  

   7.3. Апаратура капілярного неруйнівного контролю - це технічні засоби контролю, 

виключаючи дефектоскопічні матеріали, використовувані для капілярного неруйнівного 

контролю. Капілярний дефектоскоп - це сукупність приладів капілярного неруйнівного 

контролю, допоміжних засобів і зразків для випробувань, якими за допомогою набору 

дефектоскопічних матеріалів здійснюється технологічний процес контролю. Капілярні 

дефектівскопи (далі дефектоскопи) призначені для виявлення невидимих або слабо видимих 

оком поверхневих дефектів (тріщин, пористості, непроварів, інших несплошностей різного 

походження) в металевих та неметалевих матеріалах, напівфабрикатах та виробах будь-якої 

геометричної форми. Прилади капілярного нерозривно-вирішального контролю - це 

пристрої, за допомогою яких отримують, передають і перетворюють інформацію про 

технологічні операції, дефектоскопіческіх матеріалах або наявності несплошності для 

безпосереднього сприйняття оператором або заміняючим його засобом.  

 
Завдання № 8 

    8.1. Клас чутливості функціональних пристроїв дефектоскопів, призначених для 

виявлення дефектів, повинен відповідати ГОСТ 18442-80. Для оцінки класу чутливості 

застосовують натурний зразок об'єкта контролю (або його частину) з природними 

дефектами. Допускається застосування зразків для випробувань (ГОСТ 16504-81) із 

використанням штучного дефекта, рекомендовані засоби створення які наведені нижче, а 

також в ГОСТ 23349-84.  Зразок для випробувань засобів капілярного неруйнівного 

контролю - це виріб з заздалегідь нормованими при певних умовах властивостями, 

призначений для повірки приладу, допоміжного спорідненості, технологічного процесу або 

дефектоскопічного матеріалу капілярного неруйнівного контролю.  
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    8.2. Основними операціями капілярного неруйнівного контролю є: підготовка об'єкта 

до контролю; обробка об'єкта дефектоскопічними матеріалами; проявлення дефектів; 

виявлення дефектів і розшифровка результатів контролю; остаточна очистка об'єкта. 

Технологічний режим операцій контролю (тривалість, температуру, тиск) встановлюють і 

залежно від використовуваного набору дефектоскопічних матеріалів, особливості об'єкта 

контролю і типу шуканих дефектів, умов контролю і використовуваної апаратури. 

 

 

 

 

       8.3.  

Характеристики індикаторних пенетрантів 

 

Фізичний стан 

індикаторних пенетрантів 

Колористичні ознаки 

індикаторних пенетрантів 

Колористична 

характеристика 

індикаторного сліду дефекту 

 

Розчин 

 

Ахроматичний 

 

Чорний, сірий, безбарвний 

 

Кольоровий 

 

Має характерний 

кольоровий тон при 

спостереженні в видимому 

випромінюванні 

 

Люмінесцентний 

випускає видиме 

випромінювання  під 

впливом довгохвильового 

ультрафіолетового 

випромінювання 

 

 

Люмінесцентно-кольоровий 

 

Має характерний 

кольоровий тон  при 

спостереженні у видимому 

випромінюванні  та 

люмінесцирує під впливом  

довгохвильового 

випромінювання 

 

Суспензія 

 Люмінесцентний та 

кольоровий 

Скупчення люмінесцентних 

чи кольорових частинок  

суспензії в гирлі дефекту 

 

 

Завдання № 9 

        9.1. Підготовка об'єктів до контролю включає очищення контрольованої поверхні від 

всіляких забруднень, видалення лакофарбових покриттів, миючих складів і 

дефектоскопічних матеріалів, що залишилися від попереднього контролю, а також сушку 

об'єкта контролю. 

            Для попереднього очищення поверхонь застосовують механічну очистку об'єкта 

контролю струменем піску, дробу, кісточкової крихти, другими диспергованими 

абразивними матеріалами або різанням, в тому числі обробку поверхні шліфуванням, 

поліруванням, шабровкою. 

             Для остаточного очищення контролюємимх об'єктів використовують такі види 

очисток:  

 в парах органічних розчинників; 
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 розчинювальну очистку впливом на об'єкт контролю видаляють забруднення водяних або 

органічних розчинників, в тому числі за допомогою струнної промивки, занурення, 

протирання; 

 хімічне очищення водними розчинами хімічних реагентів, взаємодіючих з видаляємими 

забрудненнями, не пошкоджуючи об'єкт контролю; 

 електрохімічну очистку водними розчинами хімічних реагентів з одночасним впливом 

електричного струму; 

 ультразвукове очищення органічними розчинниками, водою або водними розчинами 

хімічних сполук в ультразвуковому полі з використанням режиму ультразвукового 

капілярного ефекту. Ультразвуковий капілярний ефект - явище аномального збільшення 

висоти і швидкості підйому рідини в капілярній порожнини під дією ультразвуку; 

 анодно-ультразвукове очищення водними розчинами хімічних реагентів з одночасним 

впливом ультразвуку та електричного струму; 

 теплове очищення шляхом прогріву при температурі, не викликає недопустимих змін 

матеріалу об'єкта контролю; 

 сорбційне очищення сумішшю сорбенту і швидковисихаючого органічного розчинника, 

що наноситься на очищену поверхню витримується і видаляється після висихання. 

9.2. 
Клас 

чутливості 

Мінімальний 

розмір 

(ширина 

розкриття) 

дефектів, мкм 

Умови візуального виявлення протяжних індикаторних слідів дефектів 

(відношення ширини сліду та ширини розкриття дефекту 10:1) 

Ультрафіолетове 

опромінення при 

використанні 

люмінесцентних 

методів 

(Л, ЛЦ, ФЛ, ФЛЦ) 

 Освітленість при використанні кольорових і 

яскравосних методів (Ц, Я, ФЦ) для ламп, ЛК 

люмінесцентні наклювання 

 

відн. 

од. 

 

мкВт/см
2 

 

комбінована 

 

загальна 

 

комбінована 

 

загальна 

І 

ІІ 

ІІІ 

ІV 

Технологічний 

Менш 1 

1…………10 

10………..100 

100………500 

Не нормують 

 

300-100 

150±50 

75±25 

До 50 

3000-1000 

1500±500 

750±250 

До 500 

2500* 

2000 

750 

750 

500 

300 

2000* 

1500 

500 

500 

400 

200 

 

9.3. 

 

Фізиний стан 

 

Принцип дії 

 

Характеристика 

 

Порошок 

 

 

Сорбційний 

Сухий, переважно білий сорбент, що 

поглинає індикаторний пенетрант 

 

Суспензія 

Переважно білий сорбент, 

поглинаючий індикаторний 

пенетрант, диспергований в летучих 

розчинниках, воді чи 

швидковисихаючих сумішах 

 

Краска (лак) 

 

 

Дифузійний 

Зв'язуючий пегментированний або 

безбарвний швидкосохнучий розчин, 

що поглинає індикаторний пенетрант 

 

Плівка 

Безбарвна або біла накладна стрічка з 

проявляючим, наприклад, липким 

шаром,поглинаючим індикаторний 

пенетрант , відокремлюється з 
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індикаторним слідом від 

контролюємої поверхні 

 

 

Завдання №10 

  10.1. У загальному випадку порушення герметичности визначається наявністю в 

оболонці наскрізних капілярних каналів (течі) або проникністю основного матеріалу з 

непорушеною структурою. 

  Проникність, як властивість матеріалу, повинна враховуватися і виключатись при 

виборі матеріалів в процесі конструювання. Проникність носить виборчий характер і виявляє 

себе тільки по відношенню до певних проникаючим речовин, в той час як через канали течі 

можуть проходити всі проникаючі речовини. При наявності течій виявляється прямий зв'язок 

між складами газового середовища по обидва боки оболонки, а при подачі рідини на одну 

поверхню оболонки виявляється її присутність на протилежній поверхні. Це дозволяє 

базувати методи течопошукання на застосуванні різних пробних рідин, вибірково 

фіксуються після проникнення їх через течі. 

  10.2. Теча - це канал або пориста ділянка виробу або його елементів, що порушує їх 

герметичність. Як правило, малі характерні розміри течей виключають можливість їх 

візуального спостереження або виявлення всіма іншими методами дефектоскопіі, крім 

методів проникающих речовин (ГОСТ 18353-79). Малі розміри перетинів і неоднорідність їх 

по довжині довільно звилистих каналів не дозволяють характеризувати течі геометричними 

розмірами. Тому величини течі прийнято визначати потоками проникаючих через них 

речовин. Відповідно, в          величинах потоків виражаються поріг чутливості течошукальної  

апаратури і методів, так само як і діапазон виявляючих течій. 

    Оскільки кількість перетікаючої через течію речовини залежить від властивостей цієї 

речовини, температури і перепаду тисків на каналі течі, то для однозначності прийнято 

характеризувати кількісно течій потоком повітря, що проходить через неї з атмосфери в 

вакуум при температурі близько 18 ° С. Позначають величину течі буквою В. 

10.3. Вимоги до порогу чутливості випробувань виробів встановлюється виходячи з 

вимог до їх герметічності. Абсолютна герметичність недосяжна і неконтролюєма. 

Герметічними прийнято вважати конструкції, якщо перетікання через них проникаючих 

речовин досить мале для того, щоб його впливом можна було б знехтувати в умовах 

експлуатації та зберігання. Очевидно, що вимоги до герметичності повинні формулюватися 

кількісно, виходячи із потрібних характеристик виробів. 

 
Завдання №11 

  
Метод Принципиальные основы метода Способы проведения 

испытаний 

Области применения Предельно 

достижимый 

порог чувстви-

тельности к 

потоку, м3* 

Па/с 

1 2 3 4 б 

Масс -спектро-

метрический 

Выделение     и регистрация 

проникающего через течи пробно-

го     вещества путем разделения 

ионов разных газов по отношению  

их  массы  к заряду 

Испытания под откачкой 

с подачей пробного 

вещества на п рот и во п 

о л ож - 

ную поверхность 

изделия: а! обдувом 

б) методом гелиевых 

чехлов 

и камер 

в) методом вакуумных 

камер 

Испытания   ьакуумных систем и 

всех видов откачиваемых изделий; 

испытания газонаполненных 

изделий, размещаемых в 

вакуумируе-мых камерах  

Поиск мест течей  

Определение общей и локальной 

герметичности, выделение негерме-

тнчных  участков ваку-умируемого 

изделия  

Определение суммарной 

герметичности газонаполненных 

 

 

 

 

 

10-11 

10-12 

 

 

 

10-11 
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изделий 

  Накоплением пробного 

вещества в вакууме 

Контроль герметичности 

малогабаритных вакуум ируемых 

изделий  

Контроль герметичности 

малогабаритных, газонаполненных       

изде -лий, размещаемых в ва-

куумном камере 

10-15 

 

 

10-13 

 

  С использованием 

вакуумных присосок 

С накоплением в чехлах 

пробного газа 

Определение     негерме -тнчного 

участка в оболочках     г 

азонаполнсн-ных изделий 

Испытания изделий, находящихся 

под избыточном      давлением — 

определение   общей и локальной       

г ерметич-пости 

10-10 

 

 

10-12 

 

  Щупом Определение мест течей в изделиях 

с избыточным давлением 

10-10 

 

Галогенным Регистрация проникновения   

пробного вещества через течи по 

увеличению эмиссии 

положительных ионов с   

накаленной металлической 

поверхности при попадании на нее 

галогенов 

Щупом  

 

 

Обдувом 

Испытания       и здел и п, 

оирессованных изнутри 

галогеносодепжа-щим веществом 

Испытания вакуумных систем 

10-7 

 

 

10-9* 

 

 

Маноме-

трический 

Регистрация изменения полного 

давления Р в системе испытаний в 

результате перетекания проника-

ющих веществ через течи 

Камерный  

 

 

Бескамериый 

Проверка герметичности изделий, 

находящихся под избыточным 

давлением 

Предварительная оценка   степени 

герметичности перед контролем 

высокочувствительными 

течеискателями 

 

 

 

10-4 

 

Ваку-умметри-

ческий 

Регистрация изменения  давления  

Р или состава газовой среды в      

вакуумированной полости   в 

результате натеканий 

Обдувом Камерный Испытания вакуумных систем и 

вакуумируе-мых изделий 

0,02Р* 

Катаро-метри-

чсский 

Регистрация прони-кающих через 

течи веществ, теплопроводность 

которых отличается от теплопро-

водности создуха 

Щупом Камерный Проверка герметичности изделий, 

заполненных газом, отличающимся 

по теплопроводности от воздуха 

10-9 

Электро-

нозахватныв 

Регистрация перетекания      через 

течи электроотрицательных 

пробных веществ, склонных  к 

образованию отрицательных 

ионов,   по изменению тока разряда 

Щупом Изделия, находящиеся под 

избыточный давлением 

электроотрицательных пробных ве-

ществ 

10-11 

 

 

 

 

 

Обдувом Испытания вакуумных систем 10-9 

Акустический Регистрация акустических волн, 

возбуждаемых при вытекании 

пробных веществ через течи 

Щупом П ровер к а издел вА, находящихся 

под избыточным давлением при 

невысоких требованиях к порогу 

чувствительности 

104 
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Химический Регистрация проникающих    через 

течи веществ    по эффекту 

химических реакций с   

индикаторным покрытием 

С использованием 

индикаторных покры-

тий 

Контроль герметичности 

оборудования замкнутых и 

незамкнутых конструкций 

10-9 

Пузырьковый Регистрация    пузырь-кон    

пробного газа, проникающего 

через течи   в   изделии, по-

груженном     в жидкость   или 

покрытом мыльной   или другой 

пленкой, способной образовывать 

пузыри 

Погружением в 

жидкость Вакуумирова- 

нием С использованием 

мыльной 

пены 

Контроль герметичности 

малогабаритных изделий под 

избыточным давлением 

10-8 

 

Люмине-

сцентпо-

цветной 

Регистрация контраста цветного 

или лю-минесцирующего следа,   

образуемого проникающим 

веществом на   фоне поверхности 

контролируемого объекта   в   

видимом или длинноволновом уль-

трафиолетовом излучении 

Ьизуальный осмотр 

поверхности 

Фотоэлектрический 

контроль 

Контроль герметичности 

крупногабаритного оборудования 

10-9 

 

Яркостный 

(ахромати-

ческий) метод 

Регистрация контраста 

ахроматического следа,   

образуемого проникающим 

веществом, на   фоне поверхности 

контролируемого объекта в 

видимом излучении 

С использованием 

различных покрытий 

Контроль герметичности сварных 

конструкций 

10-4 

 

 

Завдання №12 

 

Дивитись завдання 11. 

 

Завдання №13 

 13.1 При радіаційному контролі використовують, як мінімум, три основних елементи: 

 джерело іонізуючого випромінювання; 

 контрольований об'єкт; 

 детектор, реєструючий дефектоскопічну інформацію. 

           При проходженні через виріб іонізуюче випромінювання послаблюється - 

поглинається і розсіюється. Ступінь ослаблення залежить від товщини ɓ  і щільності 𝝆 

контрольованого об'єкту, а також від інтенсивності М і енергії Е випромінювання. При 

наявності в речовині внутрішніх дефектів розміром ∆ɓ змінюються інтенсивність і енергія 

пучка випромінювання. 

 13.2. Радіографічні методи радіаційного неруйнівного контролю засновані на 

перетворенні радіаційного зображення контролюємого об'єкта в радіографічний знімок або 

запис цього зображення на запам’ятовуючий пристрій з послідуючим. На практиці цей метод 

найбільш поширений в зв’язку з його простотою і документним підтвердженням 

одержуваних результатів. В залежності від використовуваних детекторів  розрізняють 

плівкову радіографію і ксерорадіографію (електрорадіографію). У першому випадку 

детектором прихованого зображення і реєстратором статичного видимого зображення 

служить фоточутлива плівка, у другому напівпровідникова пластина, а в якості реєстратора 

використовують звичайну бум агу. 

 13.3. Залежно від використовуваного випромінювання розрізняють кілька різновидів 

промислової радіографії: рентгенографію, гаммаграфію, прискорювальну і нейтронну 

радіографії. Кожен з перерахованих методів має свою сферу використання. Цими методами 

можна просвічувати  сталеві вироби товщиною від 1 до 700 мм. 

 Радіаційна інтроскопія - метод радіаційного неруйнівного контролю, заснований на 

перетворенні  радіаційного зображення контрольованого об'єкту в світлове зображення на 

вихідному екрані радіаційно-оптичного  перетворювача, причому аналіз отриманого 

зображення проводиться в процесі контролю. 
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 Чутливість цього методу  менше, ніж радіографія,  його перевагами є достовірність 

отримуваних  результатів завдяки можливості стереоскопічного бачення дефектів та 

розгляду виробів під різними кутами, «експресність» та безперервність   контролю. 

 
Завдання №14 

         14.1. Радіометрична дефектоскопія - метод отримання інформації про внутрішній стан 

контрольованого виробу, просвічує іонізуючим випромінюванням, у вигляді електричних 

сигналів (різної величини, тривалості або кількості).Цей метод забезпечує найбільші 

можливості автоматизації процесу контролю та здійснення автоматичного зворотного зв'язку 

контролю технологічного процесу використання виробу. Перевагою методу є можливість 

проведення безперервного високопродуктивного контролю якості виробу, зумовлена 

високим швидкодіючим застосовуванням апаратури. По чутливості цей метод не 

поступається радіографії. 

 

            14.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           14.3. Рентгенівська установка складається з рентгенівського випромінювача, джерела 

високої напруги і контрольованої апаратури. Високовольтний генератор перетворює  

напругу мережі в напругу живлення  рентгенівської трубки. Високовольтний генератор 

включає: перетворювачі змінного струму в постійний (кенотрони, діоди), конденсатори для 

фільтрації та напруги, трансформатори напруження рентгенівської трубки, трансформатори 

напруження кенотронів, вимикачі та захисні пристрої. 

     Рентгенівський випромінювач складається з рентгенівської трубки і захисного 

кожуха, заповненого ізолюючим середовищем: трансформаторне масло, повітря або газ під 

тиском. 

 

Завдання №15 

  15.1. Ядра деяких радіонуклідів при розпаді випускають α-частинки або γ-квапти з 

енергією, що перевищує поріг реакцій (α, n) і (γ, n) на деяких легких елементах. На основі 

таких нуклідів можна створювати достатньо прості й компактні джерела нейтронів. Енергія 

α-частинок, що випускаються α-радіоактивними нуклідамі (
210

Ро, 
227

Ас, 
242

Сm), зазвичай 

дорівнює 5-6 МеВ. Під дією таких частинок реакція (α, n) з відносно великою ймовірністю 

здійсненна лише на ядрах деяких легких елементів (берилій, бор, фтор, літій), які в 

основному і використовуються в якості мішеней в розглянутих джерелах. 

  15.2. Зважаючи низької енергії γ-квантів рентгенівських джерел випромінювання і 

радіоактивних джерел межа товщини просвічуваних деталей обмежена, так як при їх 

використанні нераціонально зростає час просвічування.. 

Для джерела з певною енергією випромінювання існує гранична товщина 

контрольованого виробу, вище якої контроль практично неможливий. 

 Для дефектоскопії виробів великої товщини і складної форми застосовують джерела 

гальмівного випромінювання з енергією до декількох десятків МеВ. Такими джерелами 

Основні види та джерела випромінювань 

Гальмівне (Х) 

Рентгенівські апарати 

Прискорювачі 

Радіометрична дефектоскопії Щ 

метод отримання інформації про 

ПНУ »тертям стані 

контрольованої вироби, 

просвічує іоннзірі ющим 

випромінюванням, у вигляді 

електрнчц ських сигналів (різної 

величини, тривалості або 

кількості). 

  

Цей метод забезпечує найбільш-

1с можливості автоматизації 

про-ССА контролю та 

здійснення авто-шческой 

зворотного зв'язку контролю 

технологічного процесу виго-

п.тепія вироби. Перевагою ме ¬ 

ла є можливість проведе-1) 1 

безперервного 

високопродуктивних і.ного 

контролю якості виробу, 

зумовлена високим бистродейст-

ем застосовуваної апаратури. По 

| 'I Передачі цей метод не усту-ет 

радіографії.ϐ випромінювання з 

мішенню 

 

Гама (γ) 

Радіоактивні джерела 

випромінювання 

Нейтронне (n) 

Ядерні реактори 

Радіоактивні джерела нейтронів 

Прискорювачі 
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випромінювання є електростатичні генератори, прискорювачі прямої дії, бетатрони, лінійні 

прискорювачі, мікротрони. 

15.3. Бетатрон - циклічний прискорювач електронів. Дія його основана на законі 

електромагнітної індукції, згідно з яким навколо мінливого в часі магнітного потоку 

утворюється вихровий електричне поле, напруженість якого визначається швидкістю зміни 

магнітного потоку . 

Електрони в бетатроні прискорюються по замкнутій орбіті постійного радіусу під дією 

сили електричного  поля. Зробивши повний оборот, вони набувають енергію, що дорівнює 

добутку напруженості електричного поля на заряд електрона і довжину траєкторії. Енергія 

електрона збільшується до тих пір, поки електричне  вихрове поле не змінить свого напряму. 

 

Завдання №16 

16.1. Принцип дії лінійного прискорювача електронів заснований на тому, що електрони, 

введені з деякою початковою швидкістю вздовж осі циліндричного  хвилеводу, в якому 

порушується біжуча електромагнітна хвиля з граничною компонентою електричного поля, 

потрапляючи в прискорюючу півхвилю, прискорюються під дією електричного поля. Для 

безперервного збільшення енергії електронів необхідно, щоб електормагнітна хвиля 

рухалась вздовж хвилеводу з такою швидкістю, при якій електрон не виходить за межі 

прискорюючої полухвилі.. З цільлю отримання необхідної для прискорювання електронів 

швидкості електромагнітної хвилі всередині хвилеводу встановлюють діафрагми. Таким 

чином, диафрагмірований хвилевід є основним вузлом лінійного прискорювача електронів. 

        Перевага лінійних прискорювачів  складається у великій інтенсивності гальмівного 

випромінювання. 

16.2. Лінійні прискорювачі з енергією 10-25 МеВ створюють гальмівне випромінювання, 

потужність експозиційної дози якого складає 2000-25 000 Р / хв на відстані  1 м від мішені. 

 В  СРСР створено ряд прискорювачів з енергією  6-25 МеВ для промислової 

дефектоскопії і радіаційних процесів. 

16.3. Прискорювачі заряджених частинок. Для отримання нейтронів використовують 

ядерні реакції під дією заряджених частинок (азвичайно дейтопів, протонів і α-частинок), а 

також фотонейтронні реакції під дією гальмівного (рентгенівського) випромінювання. 

При отриманні нейтронів за допомогою прискорених протонів, Дейтонів і α-частинок в 

якості мішеней зазвичай застосовують речовини, що мають ядра з малим зарядом, такі, як 

дейтерій, тритій, берилій і деякі інші. 

 
Завдання №17 

17.1. Залежно від способу регістрації і типу детектора розрізняють два основних методи 

радіографії - прямої експозиції та перенесення зображення. Метод прямої експозиції є 

найбільш поширеним методом промислової радіографії, при якій використовуються джерела 

іонізуючого випромінювання практично всіх видів. Просвічування виробів проводиться на 

радіографічну плівку. 

       Метод перенесення зображення застосовують при нейтронної радіографії і 

ксерорадіографіі (електрорадіографії). В першому випадку приховане зображення 

отримують на проміжному металевому активізованому екрані, розміщеному за виробом в 

нейтронному потоці. 

17.2. Результати контролю якості виробів, просвічуваних гальмівним (рентгеновським) і                     

γ-випромінюваннями, визначаються сумарним впливом ряду параметрів, що залежать від 

природи і властивостей використовуваних джерел, детектора і контрольованого виробу. 

         Енергетичний спектр.(енергія) Е випромінювання визначає його проникаючу здатність 

та виявлення дефектів на контрольованому виробі.   Потужність Р екзпозіційної дози (МЕД) 

випромінювання визначає продуктивність контролю, а також вимоги техніки радіаційної 

безпеки.. Лінійний коефіцієнт ослаблення μ випромінювання в матеріалі контрольованого 

виробу. 

17.3. Підготовка виробу до просвічування полягає в його попередньому огляді і 

очищенню від шлаків, масла та інших забруднень. Всі зовнішні дефекти повинні бути 
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видалені, так як їх зображення на знімках може перешкодити виявленню зображень 

внутрішніх дефектів. 

Радіографічні плівки реагують на минуле через об'єкт випромінювання. В процесі 

експонування змінюються параметри чутливого шару, забезпечуючи реєстрацію зміни 

інтенсивності випромінювання. Плівки мають інтегруючої спроможності реєструвати 

надзвичайно низькі потоки випромінювання за тривалий  час просвічування в широкому 

діапазоні енергій. Фотографічна емульсія містить чутливу до випромінювання галоїдні сіль 

срібла (зазвичай бромисте срібло з невеликою домішкою йодистого), рівномірно у вигляді 

зерен розподілену в тонкому шарі желатини. Емульсію наносять на підкладку (целюлозу, 

скло, папір і т. д.) з обох сторін. При опроміненні плівки проникаючим випромінюванням в 

кристалах бромистого срібла виходять зміни, які призводять до того, що кристал стає 

здібним до   прояву, тобто відновленню металевого срібла під дією проявника. 

 
Завдання №18 

18.1. Нейтронна радіографія – метод неруйнівного контролю,  заснований на 

просвічуванні досліджуваного об’єкта колимированим пучком нейтронів  та реєстрації 

тіньового  об'єкта на рентгенівській плівці чи іншому детекторі. 

Фізичної основою нейтронної радіографії є залежності перерізу взаємодії 

випромінювання з речовиною від характеристик речовини  і насамперед від його атомного 

номера і масового числа. У відмінності наприклад, від рентгенівського і γ – випромінювань 

ця залежність для нейтронів  (переважно низьких енергій) виражена сильніше і має  деякою 

мірою протилежний характер. 

18.2.  Електрорадіографія (ксерораграфія) в порівнянні з плівковими методами контролю 

має ряд переваг до числа яких відносяться  експресивність методу і значне скорочення 

витрат при зберіганні чутливості до виявлених дефектів, близької до радіографічному 

знімку. Електрорадіографічні пластини застосовуються при контролі методом перенесення 

зображення,  реагують на пройдене через об'єкт рентгенівське або γ-випромінювання у 

вигляді вимірювання  параметрів електричного поля, нанесені на їх поверхню таким чином, 

що залишковий заряд, утворює приховане електростатичне  зображення внутрішньої 

макроструктури контрольованого об'єкта, пропорційне зміні інтенсивності випромінювання. 

Електрорадіографічна пластина  є проміжним перетворювачем  радіаційної інформації в 

електростатичне зображення, яке в подальшому переноситься і закріплюється на папері за 

допомогою фарбуючих речовин пігментів. 

18.3.. Виду низької енергії ϐ - часток радіоактивних ізотопів діапазон товщин 

контролюємих деталей, наприклад алюмінієвих, обмежується кількома міліметрами. 

Застосуванню ϐ - частинок перешкоджає широкий спектр енергій, що випускається 

радіоактивними препаратом. У зв'язку з цим крива поглинання аналогічна кривій поглинання 

для квантів рентгенівського і γ - випромінювань. У разі поглинання моноенергетичних 

електронів характер кривої поглинання змінюється: на задньому фронті з'являється крута 

ділянка. Тому ставлення виміру  інтенсивності випромінювання до зміни товщини перевищує 

аналогічне ставлення для рентгенівського або               γ-випромінювань. Це визначає високу 

чутливість радіографії (до 0,2%) при контролі однорідних матеріалів з використанням 

швидких електронів і дозволяє контролювати різні об'єкти, товщина яких порівнянна із 

середнім масовим пробігом електронів в речовині. 

   Важливою перевагою застосування  швидких електронів порівняно мала залежність 

втрат енергії електронів від атомного номера матеріалу. Тому електрони можна 

використовувати для контролю якості відповідно легкої компоненти шаруватих матеріалів з 

великою різницею в атомних номерах компонент, наприклад пластмаси на сталі, легкої 

компоненти біметалу та ін.. 

 

Завдання №19 

      19.1. Радіоскопічний  метод (метод радіаційної інтроскопії) неруйнівного контролю 

заснований на  перетворюванні радіаційного зображення контролюємого об'єкта в світлове 

зображення радіаційного на вихідному екрані радіаційно-оптичного перетворювача, причому 
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дефектоскопічний аналіз отриманого зображення проводиться в процесі контролю. 

Зберігаючи такі достоїнства радіографічного методу, як можливість визначення характеру і 

форми виявленого дефекту, методи радіоскопії дозволяють досліджувати контрольований 

об'єкт безпосередньо в момент його просвічування. Тому скорочується час між початком і 

моментом отримання висновку про якість контрольованого об'єкту. 

       19.2. Радіаційно-оптичні перетворення призначені для перетворювання  радіаційного 

зображення в світлове зображення. Радіаційно - оптичні перетворювачі, в яких за рахунок 

додаткових джерел енергії, не пов'язаних з іонізуючим  випромінюванням, в процесі 

опромінення відбувається радіаційно-оптичне перетворення з коефіцієнтом посилення 

яскравості більше одиниці, називаються підсилювачами радіаційного зображення . 

      Якість радіаційно-оптичних перетворювачів значною мірою визначається 

властивостями їх вхідних екранів. 

     Для екрану вибирають матеріали, флюоресцируючі під дією іонізуючого 

випромінювання, але компроміс між поглинанням і просторовим дозволом може бути 

отриманий тільки  із застосуванням матеріалів, що містять атоми з високим атомним 

номером і маючих високу щільність. 

            19.3. До основних технічних засобів радіоскопії, крім розглянутих в попередньому 

розділі, відносять телевізійні системи. Телевізійною системою називають совокупність 

оптичних, електронних і радіотехнічних пристроїв, які служать  для передачі зображення з 

вихідного екрану перетворювача радіаційного зображення на деяку відстань. Структурна 

схема телевізійної системи приведена на малюнку. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Завдання №20 

       20.1. Флюрографія - це радіографічний метод контролю, заснований фотографуванні 

світлового зображення , що виникає на флуоресцентному екрані або на вихідному екрані                          

радіаціно-оптичного перетворювача. 

       Основними  перевагами флюорографії є здатність накопичувати інформацію про 

тіньове зображення, висока квантова ефективність  реєстрації високоенергетичного  

випромінювання, посилення  світлового зображення, скорочення часу експозиції та обробки 

плівки, низька вартість фотоплівки  в порівнянні з рентгенівською плівкою. 

        20.2. Відповідно з основним призначенням апаратуру радіометричного контролю 

відносять до приборів, використовуючим іонізуюче випромінювання для виміру фізичних 

характеристик просвічуваних об’єктів. По характеру вимірювальної величини їх поділяють 

на товщиноміри та дефектоскопи. Крім того, класифікаційними ознаками є умови 

вимірювання (поглинання вимірювання та його зворотне розсіювання), вид 

використовуваного іонізуючого випромінювання (рентгенівські трубки, ізотопні джерела, 

прискорювачі) та конструктивно-експлуатаційні  здібності. 

       При радіометричному методі контролю детекторами випромінювання є  різного роду  

лічильники, іонізованої камери, сцинтиляційні перетворювачі. 

    20.3.  Вузький (коллімірованний) пучок гальмівного або γ-випромінювання сканує по 

контрольованому об'єкту, послідовно просвічуючи всі його ділянки. Випромінювання, що 

пройшло через контрольовану ділянку, реєструється детектором, далі перетворюється в 

електричний сигнал, пропорційний інтенсивності (щільності потоку) випромінювання, що 

падає на детектор. Електричний сигнал через підсилювач надходить на реєструючий 

пристрій. 

     При наявності дефектів в матеріалі (порожнеча) пристрій відзначає наростання  

інтенсивності (потоку) випромінювання. 

1 – блок каналу. 

2 -  пульт управління. 

3 – передаюча камера, 

4 , 5 – відео контрольний пристрій. 

 

1 4 

5 

2 

3 
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     За принципом вимірювання і способом реєстрації іонізуючих випромінювань 

товщинометрії  можна віднести до різновиду радіометричного методу радіаційної 

дефектоскопії. 

     Відмінності дефектоскопії від товщинометрії обумовлені відмінностями характері 

розв'язуваних ними задач. 

        В виду локалізації дефектів невеликий їх протяжності потребує швидкодіюча 

реєструюча апаратура, тоді як завдяки плавній зміни товщини допусається усереднення 

результатів, що підвищує точність виміру. 

 Товщину деталей можна виміряти при наявності еталонів, оскільки режим 

товщинометрії розраховано на абсолютне вимірювання. В силу того, що дефекти виявляють 

шляхом порівняння двох об'ємів контрольованого виробу, переглядаються в сусідні моменти 

часу, в дефектоскопії виробляють безперервні вимірювання, а в товщинометрії можливі 

точкові вимірювання. 

Завдання №21 

             21.1. Радіоізотопні джерела випромінювань. Розроблено різні структурні схеми 

реєстрації різноманітних дефектоскопів зі стенціляційними лічильниками, працюючі в 

середньотоковому  та в імпульсному режимах.  

             Перевагою апаратури,  побудованої по середньтоковому принципу, є простота схеми. 

До  недоліків слід віднести нестабільність  заряду, принесеного на інтегратор імпульсами 

детектора, а також наявність в корисному сигналі імпульсів викликаних розсіяним 

випромінюванням і шумами фотопомножувача, які знижують чутливість схеми. 

             Джерело випромінювання – прискорювач. При радіометричному контролі існує 

залежність між мінімальним, виявляємим дефектом, флуктуацією напруги живлення ФЕУ та 

начальною інтенсивністю живлення. 

              При контролі виробів більшої товщини помітно зростає вплив похибок, обумовлених 

квантовім характером випромінювання та наявністю розсіяного випромінювання. 

             21.2. При виявленні дефектів процес контролю закінчується встановленням типу 

дефекту, його місця розташування  та розмірів. 

Радіометричні методи дозволяють дві координати дефекту: ємність і його променевої розмір. 

Різноманітність типів дефектів, іх випадкове групування та положення не дозволяють 

зробити  висновок про характер так як різні дефекти можуть приводити до однакового 

обурення електричного сигналу на виході детектора. Проте завдання їх розпізнавання 

полегшується завдяки тому, що відомо, які дефекти характерні для даного технологічного 

процесу. 

              Для підвищення достовірності розшифровки дефектограми необхідно проводити 

наступні заходи: 

 аналіз відомих дефектів, трапляючихся при виготовленні виробу, 

 дослідну експлуатацію дефектоскопа з метою набора статистичного 

матеріалу про найбільш  поширені дефекти, 

 порівняння величини та конфігурації сигналу від дефекту з результатами 

контролю радіометричним методом. 

               21.3. Найбільш поширеними дефектами в металургії та машинобудуванні є тріщини, 

газові пори, шлакові включення, та інше. 

 
Завдання №22 

               22.1. Промислова рентгенівська обчислювальна томографія (ПРВТ) - 

високоефективний метод радіаційного контролю, вдало поєднуючи інформаційні гідності 
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рентгенівського випромінювання з послідовним досягненнями обчислювальної математики і 

цифрової техніки в рішенні задачі інтроскопії. 

       Істотність  методу ПРВТ зводиться до реконструкції просторового розподілення 

лінійного коефіцієнта ослаблення (ЛКО) рентгенівського випромінювання за обсягом 

контрольованого в результаті обчислювальної обробки тіньових проекцій, отриманих при 

рентгенівському просвічуванні об’єкта в різних напрямках. Виявлення та детальне вивчення 

дефектів в обсязі контрольованого виробу здійснює оператор шляхом візуального аналізу 

зображень окремих плоских перетинів (томограм)  реконструйованої просторової структури 

ЛКО. 

             22.2. При просвічуванні рентгенівським випромінюванням тривимірного 

контрольованого виробу із складною внутрішньою структурою інформація про цю структуру 

може бути відновлена по просторовому розподілу інтенсивності та спектрального складу 

рентгенівського випромінювання, пройшовшого крізь виріб. 

             22.3. Унікальні інформаційні можливості методу ПРВТ при контролі промислових 

виробів можуть бути реалізовані на практиці тільки при детальному обліку та мінімізацій 

багаточисельних похибок реконструкції обумовлених відмінністю реальних фізичних явищ в 

ПРВТ від спрощених математичних моделей, розглянутих вище. 

               Перелік найбільш ймовірних джерелом  помилок в ПРВТ великий. Це амплітудні 

похибки експериментальної оцінки інтегральних проекцій, немоноенергетічность і 

неідеальна колімація використовуваного  на практиці рентгенівського випромінювання, 

кінцеві розміри апертур детектора і джерела випромінювання (кінцева товщина 

контрольованого шару), неоптимальні інтервали дискретизації при зборі вимірювальних 

даних, наближений і неоптимальний характер реалізованого цифрового алгоритму 

реконструкції, інерційність і не лінійність вимірювальних ланцюгів, похибки завдання 

геометрії проекцій в системі координат контрольованого виробу, численні нестабільності 

(від пульсацій енергії фотонів випромінювання і напруги від механічних вібрацій 

коліматорів), різноманітність структури, розмірів, щільності і елементного складу виробу             

і т. д. 

Завдання №23 

23.1. Магнітний вид неруйнівного контролю застосовують в основному для 

контролю виробів з феромагнітних матеріалів, тобто з матеріалів, які здатні суттєво 

змінювати свої магнітні характеристики під дією зовнішнього (що намагнічує) магнітного 

поля. Операція намагнічування (розміщення виробу у магнітне поле) при цьому виді кон-

тролю є обов’язковою. Знімання інформації може бути здійснений з повного січення 

зразка (виробу) або з його поверхні. 

В залежності від конкретних задач неруйнівного контролю (НК), марки 

контролюючого матеріалу, необхідної продуктивності методу можуть використовуватися 

ті або інші первинні інформативні параметри. До числа найбільш поширених відносяться 

наступні інформативні параметри: коерцитивна сила, намагніченість, індукція (залишкова 

індукція), магнітна проникність, напруженість, ефект Баркгаузена. 

За способом отримання первинної інформації розрізняють наступні  методи 

магнітного виду контролю: магнітопорошковий (МП), магнітографічний (МГ), 

ферозондовий (ФЗ) ефекту Холла (ЕХ), індукційний (І), пондеромоторний (ПМ), 

магніторезисторний (MP). За їх допомогою можна здійснити контроль: суцільності 

(методами дефектоскопії) (МП, МГ, ФЗ, ЕХ, І); розмірів (ФЗ, ЕХ, І, ПМ); структури і 

механічних властивостей (ФЗ, ЕХ, І). 

          23.2. Магнітний вид неруйнівного контролю застосовують в основному для 

контролю виробів з феромагнітних матеріалів, тобто з матеріалів, які здатні суттєво 

змінювати свої магнітні характеристики під дією зовнішнього (що намагнічує) магнітного 

поля. Операція намагнічування (розміщення виробу у магнітне поле) при цьому виді кон-

тролю є обов’язковою. Знімання інформації може бути здійснений з повного січення 

зразка (виробу) або з його поверхні. 

           В залежності від конкретних задач неруйнівного контролю (НК), марки 

контролюючого матеріалу, необхідної продуктивності методу можуть використовуватися 
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ті або інші первинні інформативні параметри. До числа найбільш поширених відносяться 

наступні інформативні параметри: коерцитивна сила, намагніченість, індукція (залишкова 

індукція), магнітна проникність, напруженість, ефект Баркгаузена. 

            За способом отримання первинної інформації розрізняють наступні  методи 

магнітного виду контролю: магнітопорошковий (МП), магнітографічний (МГ), 

ферозондовий (ФЗ) ефекту Холла (ЕХ), індукційний (І), пондеромоторний (ПМ), 

магніторезисторний (MP). За їх допомогою можна здійснити контроль: суцільності 

(методами дефектоскопії) (МП, МГ, ФЗ, ЕХ, І); розмірів (ФЗ, ЕХ, І, ПМ); структури і 

механічних властивостей (ФЗ, ЕХ, І). 

             23.3. З перерахованих методів тільки  магнітопорошковий потребує обов’язкової 

участі в контрольних операціях людини; решта методів дозволяють отримувати первинну 

інформацію у вигляді електричних сигналів, що робить можливим повну автоматизацію 

процесів контролю. Методи МП і МГ виявлення несуцільностей є контактними, тобто 

потребують зіткнення перетворювача (магнітний порошок або магнітна стрічка) з 

поверхнею виробу; при інших методах контролю знімання інформації здійснюється 

безконтактно (хоча і на достатньо близьких відстанях від поверхні). 

За допомогою магнітних методів можуть бути виявлені гартівні та шліфувальні 

тріщини, волосовини, закати, усталостні тріщини та інші поверхневі дефекти шириною 

розкриття декілька мікрометрів. Такі методи, як ФЗ, ЕХ, І, МГ можна використовувати  на 

грубих поверхнях, при цьому мінімальна глибина дефектів, що виявляються, складає 

потрійну висоту шорсткостей поверхні. У зв’язку з необхідністю сканувати поверхню 

виробу методи ФЗ, ЕХ, І особливо зручно застосовувати для контролю циліндричних 

виробів. Метод МГ успішно застосовують для контролю зварних швів. 

З геометричних параметрів за допомогою магнітних методів найбільш часто 

визначають товщину немагнітного покриття на магнітній основі, товщину стінок виробів з 

магнітних і немагнітних матеріалів. 

Контроль структури і механічних властивостей виробів здійснюють шляхом 

встановлення кореляційних зв’язків між контролюючим параметром (температурою закалки 

та відпуску, твердістю тощо) та будь-якою магнітною характеристикою (або кількома). 

Успішно контролюється стан поверхневих шарів (якість поверхневої закалки, азотування 

тощо), а також наявність α-фази. 

 
Завдання №24 

           24.1. Методи і засоби намагнічування і розмагнічування деталей. Для намагнічування 

деталей застосовують постійний (двухполуперіодний випростаний,  трифазний випростаний),  

змінний, однополуперіодний випростаний  і імпульсний струми. 

          Дефекти оптимально виявляють у випадку, коли напрямок намагнічування 

контрольованої деталі перпендикулярно напрямку дефекту, тому прості деталі начують в 

двох напрямках, а деталі складної форми в декількох напрямках.  

            Для створення оптимальних умов контролю застосовують три способи 

намагнічування: циркулярний, поздовжній (або полюсний) і комбіновані. 

             Циркулярне намагнічування здійснюватись при пропущенні струму по 

контрольованої деталі або через провідник (стрижень), поміщений в отвір деталі. Найбільш 

ефективно циркулярне намагнічування деталей, що мають форму тіл обертання. При 

пропущенні струму по деталях складної форми виступи і інші нерівності можуть бути не 

намагнічені до необхідного ступеня. У цих місцях необхідно вимірювати напруженість 

намагнічуючого поля і спеціально стежити, щоб вона досягала потрібної для контролю 

величини. 

             При циркулярному намагнічуванні напрям магнітного потоку перпендикулярно 

напрямку струму, тому оптимально виявляються дефекти, напрям яких співпадає з напрямом 

струму. 

              Одним з різновидів циркулярного намагнічування є намагнічування шляхом 

індукування струму в контрольованій деталі. Пристрієм для такого намагнічування є 
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трансформатор, вторинною обмоткою якого (або частиною сердечника) служить 

контролюєма деталь. 

              Поздовжнє (полюсне) намагнічування здійснюється за допомогою електромагнітів, 

постійних магнітів або соленоїдів. При цьому зазвичай деталь намагнічується уздовж свого 

найбільшого розміру. На її краях утворюються полюси, що створюють поле зворотного 

напрямку. 

              Різновидом полюсного намагнічування є поперечні намагнічування, коли деталь 

намагнічується в напрямку меншого розміру. 

             Комбіноване намагнічування здійснюється при одночасному намагнічуванні деталі 

двома або кількома змінними магнітними полями. При цьому можна приміняти будь-яке 

поєднання видів струму. При  комбінованому намагнічуванні необхідно, щоб сумарний 

вектор намагнічуваності повертався відносно осі деталі хоча б на 90 
0
, Це досягаеться

 
в 

результаті застосування разом поздовжнього і циркулярного намагнічування і 

використовується для них струмів одного виду з  відповідними моментами включення або 

змінами їх величини і напрямку. 

24.2. Магнітні порошки використовують для візуального визначення магнітних полів 

розсіяння над дефектами і магнітопорошкової дефектоскопії. На ізольовану частинку у 

неоднорідному магнітному полі вздовж осі х діє сила  

dx

dH
HVF m   , 

де m  і V – магнітна сприйнятливість та об’єм частинки. Слід мати на увазі, що у 

зовнішньому (намагнічуючому) полі частинки звичайно не існує ізольовано, а внаслідок 

магнітної коагуляції утворюють ланцюжки, довжина яких визначається багатьма причинами, 

в тому числі тривалістю впливу поля, в’язкістю середовища, в яку розміщений порошок 

тощо. 

Порошки, що застосовуються у дефектоскопії, за складом, фізичним властивостям 

та призначенню підрозділяються на чотири види: 

1) залізні порошки, які отримуються термічним розкладом пентакарбонілу заліза 

Fе(Со)5 або диспергуванням заліза електричною дугою в керосині; 

2) порошки, які отримують у шарових млинах подрібнюванням окалини, що 

виникає при гарячій обробці сталі; 

3) порошки технічного та синтетичного магнетика; 

4) порошки феромагнітного окису заліза, які отримують окисленням магнетика. 

Магнітні стрічки застосовують у магнітографічної дефектоскопії. Двошарові стрічки 

складаються з немагнітної основи (ацетилцелюлози, полівінілхлориду, лавсана) та маг-

нитно-активного шару – порошків окису заліза, взвешенного у лаку, що забезпечує гарну 

адгезію з основою. Для виготовлення робочого шару використовують гамма-окисли заліза 

(γ-Fе2O3), залізокобальтовий ферит (СоFе2О3), двоокис хрому (СгО2). В одношарових 

стрічках магнітний порошок вводиться безпосередньо в основу (резина, поліамідні смоли). 

Одношарові стрічки отримали замале поширення з-за невисоких механічних властивостей. 

Стрічка МКУ створена спеціально для контролю зварних об’єднань та містить два 

робочих шари з різною коерцитивною силою, що дозволяє працювати і в середніх та в 

більших намагнічуючих полях. 

             Відоме застосування гнучких дисків і валиків (на основі еластичних матеріалів – 

резини, пластмаси тощо), а також спеціальних металічних стрічок, виготовлених з 

урахуванням потреб магнітографічного контролю. Металічні стрічки відрізняються 

збільшеною міцністю та термічною стійкістю 

 

Завдання №25 

25.1. Намагніченість це векторна фізична величина, що характеризує стан речовини 

при її намагнічуванні (вплив на неї магнітного поля H


). Кількісно вона рівна: 

V

m
M

V





0

lim , 
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де V  - об’єм речовини; т – елементарний магнітний момент. Намагніченість, як і магнітне 

поле, вимірюється в А/м. 

Магнітною індукцією називається  силова характеристика магнітного поля 

(величина векторна): 

)(0 MHB    

де μ0 = 4π·10
-7

 Гн/м – магнітна стала; Н – напруженість магнітного поля. Одиниця 

виміру магнітної індукції –  тесла (Тл). 

Магнітна сприйнятливість – безрозмірна величина m , що  характеризує здатність 

речовини (магнетика) намагнічуватися у магнітному полі. Для ізотропного магнетика 

HMm   

У діамагнетиків m <0, у парамагнетиків m  > 0, у феромагнетиків     m  » 0 (10
4
 і 

більше). 

Кривими намагнічування називають графічні зображення функції       В = f (Н). В 

залежності від способу отримання цих функцій розрізняють декілька типів кривих 

намагнічування: 

Початкова –  отримують поступовим збільшенням Н зі стану В = 0 та Н = 0 до 

Вmах; 

Безгістерезисна (ідеальна) - отримують так само, але при вимірюванні і н д у к ц і ї  у 

кожній точці кривої намагнічування при впливі змінним полем з амплітудою, що 

зменшується до нуля, (можливі інші впливи, наприклад механічні,  що полегшують процес 

намагнічування); 

основна (комутаційна) – отримують при викличному перемагнічуванні (крива є 

місцем вершин симетричних петель гістерезису). 

Гістерезис. При циклічному перемагнічуванні феромагнетику функція В (Н) 

утворює петлю магнітного гістерезису (рис. 1). Розрізняють граничну петлю гістерезису, що 

отримують перемиканням Нm (при Н > Нm). Якщо перемагнічування робиться не зі стану              

В = 0, Н = 0, то мають місце часткові петлі гістерезису; амплітуда перемагнічуючого поля                

Н < Нm. Ці петлі гістерезису є симетричними. При зменшенні размагнічуючого поля 

отримують часткові петлі повернення. 

Залишковою магнітною індукцією Вr називають індукцію, яка залишається у 

попередньо намагніченому до насичення матеріалі після зняття магнітного поля. 

Магнітна проникливість. Відносна магнітна проникливість –  безрозмірна фізична 

величина, що характеризує магнітні властивості  магнетиків: m 1  

              25.2 Намагніченість 

Намагніченість це векторна фізична величина, що характеризує стан речовини при 

її намагнічуванні (вплив на неї магнітного поля H


). Кількісно вона рівна: 

V

m
M

V





0

lim , 

де V  - об’єм речовини; т – елементарний магнітний момент. Намагніченість, як і магнітне 

поле, вимірюється в А/м. 

25.3. Магнітною індукцією називається  силова характеристика магнітного поля 

(величина векторна): 

)(0 MHB    

де μ0 = 4π·10
-7

 Гн/м – магнітна стала; Н – напруженість магнітного поля. Одиниця 

виміру магнітної індукції –  тесла (Тл). 

 

Завдання №26 

               26.1 Магнітна сприйнятливість 

Магнітна сприйнятливість – безрозмірна величина m , що  характеризує здатність 

речовини (магнетика) намагнічуватися у магнітному полі. Для ізотропного магнетика 
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HMm   

У діамагнетиків m <0, у парамагнетиків m  > 0, у феромагнетиків     m  » 0 (10
4
 і 

більше). 

 

26.2 Криві намагнічування 

Кривими намагнічування називають графічні зображення функції       В = f (Н). В 

залежності від способу отримання цих функцій розрізняють декілька типів кривих 

намагнічування: 

Початкова –  отримують поступовим збільшенням Н зі стану В = 0 та Н = 0 до 

Вmах; 

Безгістерезисна (ідеальна) - отримують так само, але при вимірюванні і н д у к ц і ї  у 

кожній точці кривої намагнічування при впливі змінним полем з амплітудою, що 

зменшується до нуля, (можливі інші впливи, наприклад механічні,  що полегшують процес 

намагнічування); 

основна (комутаційна) – отримують при циклічному перемагнічуванні (крива є 

місцем вершин симетричних петель гістерезису). 

 

26.3 Магнітна проникливість 

Магнітна проникливість. Відносна магнітна проникливість –  безрозмірна фізична 

величина, що характеризує магнітні властивості  магнетиків: m 1
 

 

 

 

Завдання №27 

               27.1 Магнітні перетворювачі. 

У переважній більшості випадків при магнітному контролі приходиться мати діло з 

вимірюванням або індикацією магнітних полів поблизу поверхні виробів. Для цього 

застосовують різні магнітні перетворювачі, з яких найбільш широке застосування          

отримали індукційні, ферозондові, холовскі та магніторезистивні. У магнітопорошкових та 

магнітографічних пристроях застосовують різні порошки та стрічки. 

              27.2 Пасивний індукційний перетворювач 

Пасивний індукційний перетворювач являє собою котушку (контур) з числом витків 

ω. У відповідності з законом електромагнітної індукції на кінцях котушки утворюється 

миттєва електрорушійна сила (ЕРС): 

dt

dФ
e    

де dФ – зміна за короткий час dt повного магнітного потоку (потокозціплення); 

повний магнітний потік, Вб 

 cos0  SHФ  

де Н – модуль напруженості магнітного поля; α – кут між вектором Н та 

нормаллю до площини котушки; S – площина котушки.  

Магнітна індукційна головка являє собою різновид пасивного індукційного 

перетворювача. Вона складається з котушки, що знаходиться на кільцевому магнітопроводі з 

робочим зазором. 

В якості голівок матеріалів для осердь голівок використовують пермалої (79НМ, 

80НХС), ферити (1000, 1000НМ). Як і в попередньому випадку, сигнал на виході голівки 

пропорційний градієнту поля і швидкості переміщення голівки відносно поля. Головки 

характеризуються не тільки чутливістю, але й частотною характеристикою, при цьому в 

частотному спектрі можуть бути суттєво подавлені низькі гармонічні складові сигнали. 

              27.3 Ферозондові перетворювачі 

На відміну від пасивних індукційних перетворювачів ферозондові перетворювачі 

(ферозонди) є улаштуваннями активного типу. Процеси, що в них відбуваються, завжди 
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зв'язані з взаємодією двох полів – зовнішнього вимірювального поля і додатково 

допоміжного поля збудження, що утворюється за рахунок струму, який протікає в одній з 

обмоток. 

Ферозондові перетворювачі – пристрої для вимірювання напруженості магнітного поля, дія 

яких основана на нелінійності кривих намагнічування осердь з магнітних матеріалів. 

Найпростіший ферозонд (фероелемент) складається з стрижневого осердя з двома обмотками 

–  збудження та індикаторної (в принципі, збудження та індикацію можна здійснити однією 

обмоткою). 

 

Завдання №28 

28.1 Перетворювачі Хола 

Перетворювачі Хола працюють за принципом виникнення ЕРС в результаті 

скривлення шляхом носіїв струму в металах та напівпровідниках, що знаходяться у 

магнітному полі під дією сили Лоренца. 

Напруження (В) на виході перетворювача yU  при поперечному ефекті Хола: 

zx

H

y BI
h

R
U   

де Rx – стала Холла, Ом×м/Тл; h – товщина холовської пластини, м;   Ix – струм, який 

управляє перетворювачем Хола, А; Вz – магнітна індукція, Тл. 

На рисунку показаний напрям струму І, індукції магнітного поля Вг та ЕРС напруження yU  

в перетворювачі Хола. 

Вітчизняна промисловість серійно випускає кремнієві, германієві та арсенід-галієві 

перетворювачі Хола. У магніторезисторах використовується ефект Гауса, суть якого 

полягаєя у вимірюванні опору провідника або напівпровідника з електричним струмом при 

внесенні їх у магнітне поле. 

28.2 Магнітні порошки 

Магнітні порошки слугують для візуального визначення магнітних полів розсіяння 

над дефектами і магнітопорошкової дефектоскопії. На ізольовану частинку у неоднорідному 

магнітному полі вздовж осі х діє сила  

dx

dH
HVF m   , 

де m  і V – магнітна сприйнятливість та об’єм частинки. Слід мати на увазі, що у 

зовнішньому (намагнічуючому) полі частинки звичайно не існує ізольовано, а внаслідок 

магнітної коагуляції утворюють ланцюжки, довжина яких визначається багатьма причинами, 

в тому числі тривалістю впливу поля, в’язкістю середовища, в яку розміщений порошок 

тощо. 

Порошки, що застосовуються у дефектоскопії, за складом, фізичним властивостям 

та призначенню підрозділяються на чотири види: 

1)      залізні порошки, які отримуються термічним розкладом пентакарбонілу заліза          

     Fе(Со)5 або диспергуванням заліза електричною дугою в керосині; 

2) порошки, які отримують у шарових млинах подрібнюванням окалини, що 

виникає при гарячій обробці сталі; 

3) порошки технічного та синтетичного магнетика; 

4) порошки феромагнітного окису заліза, які отримують окисленням магнетика. 

28.3 Магнітні стрічки 

Магнітні стрічки застосовують у магнітографічної дефектоскопії. Двошарові стрічки 

складаються з немагнітної основи (ацетилцелюлози, полівінілхлориду, лавсана) та магнитно-

активного шару – порошків окису заліза, взвешенного у лаку, що забезпечує гарну адгезію з 

основою. Для виготовлення робочого шару використовують гамма-окисли заліза (γ-Fе2O3), 

залізокобальтовий ферит (СоFе2О3), двоокис хрому (СгО2). В одношарових стрічках магніт-

ний порошок вводиться безпосередньо в основу (резина, поліамідні смоли). Одношарові 

стрічки отримали замале поширення з-за невисоких механічних властивостей. 
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Стрічка МКУ створена спеціально для контролю зварних об’єднань та містить два 

робочих шари з різною коерцитивною силою, що дозволяє працювати і в середніх та в 

більших намагнічуючих полях. 

Відоме застосування гнучких дисків і валиків (на основі еластичних матеріалів – 

резини, пластмаси тощо), а також спеціальних металічних стрічок, виготовлених з 

урахуванням потреб магнітографічного контролю. Металічні стрічки відрізняються 

збільшеною міцністю та термічною стійкістю. 

 

Завдання №29 

29.1 Магнітні дефектоскопи. 

Для намагнічування деталей застосовують сталий (двонапівперіодний  

випрямлений, трьохфазний випрямлений), змінний, однонапівперіодний випрямлений та 

імпульсний струми. 

Дефекти оптимально виявляються у випадку, коли напрям намагнічування деталі, 

що контролюється, перпендикулярно напряму дефекту. Тому прості деталі намагнічують у 

двох напрямах, а деталі складної форми – в декількох напрямах. Для створення оптимальних 

умов контролю застосовують три способи намагнічування: циркулярне, поздовжнє (або 

полюсне) і комбіноване. 

Застосовують два основних способи розмагнічування. Найбільш ефективний з них – 

нагрів виробів до температури точки Кюрі, при якій магнітні властивості матеріалу про-

падають. Цей спосіб застосовують надто рідко, оскільки при такому нагріві можуть 

змінитися механічні властивості матеріалу деталі, що у більшості випадків неприпустимо. 

Другий спосіб полягає у розмагнічуванні деталі змінним магнітним полем з 

амплітудою, рівномірно зменшується від деякого максимального значення до нуля. В за-

лежності від матеріалу виробу, його розмірів та форми застосовують змінні магнітні поля 

різних частот: від долей герц до 50 Гц. 

 29.2 Магнітні поля розсіювання 

При намагнічуванні короткої деталі на торцях створюються магнітні полюси. По 

аналогії з електростатикою їм приписують визначений магнітний заряд (фіктивний), 

поверхнева густина якого численно рівна зміні намагніченості. Якщо в перерізі деталі 

мають місце порушення суцільності або інша неоднорідність, що призводить до зміни на-

магніченості, то в цьому місці також утворюються полюси, поле яких утворює магнітне 

поле розсіяння дефекту. 

29.3 Магнітопорошкові дефектоскопи. 

Магнітопорошковий дефектоскоп – пристрій для виявлення порушень суцільності у 

виробах з використанням в якості індикатору магнітних порошків (магніто-люмінісцентних, 

магнітно-кольорових тощо). 

Основні вузли дефектоскопів наступні: джерела струму, пристрої для підводу 

струму до деталі, пристрої для полюсного намагнічування (соленоїди, електромагніти), 

пристрої для нанесення на контролюєму деталь магнітної суспензії (або сухого порошку), 

освітлювальні пристрої, вимірювачі струму (або напруженості магнітного поля). 

 
Завдання №30 

30.1 Стаціонарні магнітопорошкові дефектоскопи 

Стаціонарні універсальні дефектоскопи отримали широке поширення на 

підприємствах крупносерійного (або малосерійного) виробництва різнотипних деталей. 

Такими дефектоскопами можна контролювати деталі різної конфігурації, з 

продуктивністю від десятків до багатьох сотен деталей за годину. Швидкість контролю 

різко зростає при використанні люмінесцентного магнітного способу. 

За допомогою стаціонарних універсальних дефектоскопів можна здійснювати 

намагнічування всіма відомими способами (циркулярне, полюсне, комбіноване), контроль у 

приложеному полі і способом залишкової намагніченості. 

Такі дефектоскопи розрізняються родом намагнічуючих струмів, потужністю та 

розмірами контролюючих деталей. Довжина деталі визначається можливістю розсунення 
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контактних пристроїв (бабок), поперечні розміри залежать від потужності дефектоскопа і 

максимальної сили струму. У першому наближенні можна вважати, що максимальний 

діаметр контролюючої деталі такий, що при максимальній силі струму дефектоскопа на 

поверхні деталі напруженість магнітного поля досягає  80 А/м. 

30.2 Пересувні магнітопорошкові дефектоскопи  

Пересувні і переносні універсальні дефектоскопи призначені для намагнічування і 

контролю деталей в умовах, коли неможливо застосовувати стаціонарні дефектоскопи, 

наприклад при намагнічуванні крупно габаритних деталей по частинам, у випадку роботи у 

польових умовах тощо. Як правило, такі дефектоскопи постачають комплектом матеріалів 

для контролю (сухі порошки та пристрої для їх напилення, посудини з суспензією тощо). 

Пересувні та переносні універсальні дефектоскопи дозволяють здійснювати 

циркулярне намагнічування за допомогою струмових контактів, що поміщають на ділянці 

деталі, поздовжнє намагнічування за допомогою кабеля, що навивається на деталь, або іноді 

за допомогою електромагніта. 

30.3 Чутливість магнітопорошкової дефектоскопії та фактори, які впливають на неї. 

Чутливість магнітопорошкового метода, що визначається мінімальними розмірами 

дефектів, які виявляються, залежить від багатьох факторів, таких як магнітні 

характеристики матеріалу контролюючої деталі, її форми та розмірів, характеру (типу) 

дефектів, чистоти обробки поверхні деталі, режиму (контролю, властивостей 

застосовуваного магнітного порошку, способу нанесення суспензії, освітленості 

(контролюючого ділянки деталі тощо). 

Магнітне поле дефекту, індикація якого дає можливість його виявити, тим більше, 

чим вище індукція матеріалу і менше нормальна і диференційна магнітна проникливість. 

Чутливість методу залежить від типу дефекту. Дефекти обтічної форми з округлими 

кінцями виявляються погано, ніж дефекти з гострими краями. Наприклад, волосовини 

виявляються значно важко, ніж тріщини.  

На чутливість контролю оказує вплив місцезнаходження дефекту у деталі. 

Підповерхневі дефекти виявляються погано, ніж поверхневі. До глибини залягання 

приблизно 100 мкм чутливість виявлення більш підповерхневих дефектів практично не 

зменшаться. На більшій відстані від поверхні за інших рівних умовах можуть бути виявити 

дефекти більш грубі, ніж поверхові. В першому наближенні можна прийняти, що на глибині 

2—3 мм можуть бути виявлені дефекти, відстань від поверхні яких приблизно рівно їх 

глибині. Погано виявляються дефекти, площина яких складає кут менше 40 – 50° по 

відношенню до поверхні деталі. 

Суттєвий вплив на чутливість метода оказує чистота обробки поверхні контро-

люючого об’єкта. 

Завдання №31 

31.1 Виявлення дефектів за допомогою МП дефектоскопії 

Вид і форма валиків магнітного і люмінесцентного магнітного порошку в багатьох 

випадках допомагають розпізнати порушення суцільностей. Важче виявити дефекти у 

вигляді тонких волосовин. У більшості сталей вони можуть бути виявлені тільки способом 

приложеного поля. Відкладення порошку на волосовинах мають вид прямих або злегка 

зігнутих тонких ліній. Ступінь чіткості валиків порошку залежить від відношення глибини 

волосовин до їх розкриття і їх розташування відносно поверхні контролюючої деталі. 

Легше виявляються термічні, сварочні, шліфовочні та усталостні тріщини. 

Осадження порошку над тріщинами має вид чітких ламаних ліній з щільних осадженням 

порошку. Шліфовальні тріщини, як правило, виявляються у вигляді сітки або тонких рисок, 

напрям яких перпендикулярно напряму шліфування. Закалочні тріщини можуть бути 

виявлені у занижених режимах контролю (меншій напруженості поля, ніж це потребується 

для відповідних рівнях чутливості) або способом залишкової намагніченості на матеріалах з 

низькою залишковою індукцією. 

31.2 Магнітографічні дефектоскопи 

Запис полів дефектів на магнітній стрічці відтворюється за допомогою 

магнітографічних дефектоскопів. 
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Основний елемент у магнітографічній дефектоскопії – магнітна стрічка – виконує 

подвійну роль: спочатку слугує індикатором поля дефекту, фіксуючи це первинне, вихідне 

поле у вигляді просторового розподілу залишкової намагніченості робочого шару, а потім 

сама стає джерелом вторинного, відображеного магнітного поля, яке, в свою чергу, 

знімається ще одним індикатором. Відповідно цьому магнітографічний контроль 

складається з двох процесів: запису та зняття результатів. Для першого процесу необхідні 

пристрої намагнічування (частіш за все електромагніти) та кріплення стрічки на виробі, для 

другого – зчитуючі пристрої (відповідно дефектоскопи). Можливе об’єднання вказаних 

процесів в єдиному пристрої (наприклад, з використанням кільцевих стрічок або магнітних 

валиків, що прокачуються по виробу). 

31.3 Індукційні та ферозондові дефектоскопи 

Дефектоскопи, у яких в якості вхідного перетворювача використовуються пасивні 

індукційні котушки, знаходять все більше використання для контролю якості виробів з 

феромагнітних матеріалів. Вони відрізняються простотою пристрою, підвищеної надійності 

та зручністю експлуатації. 

Ферозондові дефектоскопи. Для контролю якості труб діаметром до 170 мм 

застосовують ферозондові дефектоскопи з циркулярним намагнічуванням труби при її 

поступальному русі зі швидкістю до 3 м/с. 

 

Завдання №32 

32.1 Магнітні товщиноміри 

Магнітні товщиноміри призначені для контролю товщини захисних покриттів на 

виробах з феромагнітних матеріалів. 

Велику групу таких приладів складають товщиноміри пондеромоторної дії, робота 

яких основана на вимірі сили відриву або тяжіння постійних магнітів і електромагнітів до 

контролюючого об'єкту. 

Сила тяжіння пропорційна квадрату магнітної індукції у зазорі між феромагнітним 

виробом і намагніченим тілом. Індукція залежить від сили, що намагнічує, і зазору між її 

джерелом (наприклад, магнітом) і феромагнітних виробу.  

 

32.2. Контроль механічних властивостей та структури 

Кореляція між магнітними і фізико-хімічними властивостями матеріалів слугує 

основою для магнітного аналізу якості і структурускопії феромагнітів. Вона виникає в тих 

випадках, коли фізичні і хімічні процеси освіти і перебудівництва структури і фазового 

складу металу одночасно формують його магнітні властивості. 

Форма і розміри петлі гістерезису (точніше, їх сімейства) залежать від хімічного 

складу матеріалу, що визначає особливості міжспінових взаємодій, а отже, обміну енергію, 

кристалографічну анізотропію, наявність і розташування домішок і атомів легуючих 

елементів, мікро- і макронапружень і неоднорідності, наявність і розташування дислокацій, 

розміри зерен і тому подібне. 

32.3 Феритометри 

Магнітні методи феритометрії широко застосовують при неруйнівному контролі. Це 

пов'язано з їх простотою, високою продуктивністю, можливістю визначення вмісту феритної 

фази безпосередньо в готових виробах і напівфабрикатах, досить високою точністю методу і 

апаратури. 

Зі збільшенням вмісту феритної фази вище певної норми різко знижується 

пластичність сталей при механічній обробці, утворюються тріщини і інші порушення 

суцільності. При підвищеному вмісті феритної фази в зварних з’єднаннях різко зменшується 

їх міцність. 

Для визначення вмісту феритної фази у ряді випадків можуть бути використані 

прилади, дія яких заснована на вимірі магнітної проникності. Але їх калібрування має бути 

здійснене по еталонним зразкам з контрольованої марки сталі з відомим вмістом феритної 

фази, знайденим методом магнітного насичення, що являється основним методом 

визначення вмісту фериту. 
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Завдання №33 

33.1 Коерцитиметри 

Нині немає загальної теорії магнітної структуроскопії, тому в кожному конкрет-

ному випадку доводиться знаходити взаємозв’язок між магнітними і іншими 

властивостями матеріалів. У тих випадках, коли наявність такої кореляції відомо з 

літературних або інших джерел, необхідно перевіряти і встановлювати умови її 

здійснення при впровадженні контролю в конкретних виробничих умовах. Найбільш 

відомим прикладом кореляції є зв’язок між твердістю вуглеродистих і низьколегованих 

сталей і їх коерцитивною силою.     

Чим більший вміст вуглецю, тим вище коерцитивна сила сплаву.  

33.2 Прилади для контролю механічних властивостей 

Прилади контролю механічних властивостей по залишковій індукції і магнітній 

проникності. Короткі деталі з великим коефіцієнтом розмагнічування мають петлю гістере-

зису (у координатах індукція - напруженість зовнішнього магнітного поля), сильно нахилену 

до осі напруженості поля. При цьому ділянка петлі в другому квадранті площини   (-Н, +В) 

стає прямолінійним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відношення залишкової індукції до напруженості поля для таких деталей є 

величиною сталою, що залежить тільки від коефіцієнта розмагнічування, який практично 

визначається відношенням довжини деталі до її перетину. Тому залишкова індукція стає 

такою ж характеристикою  коерцитивності матеріалу деталі, тобто структурно-чутливою 

характеристикою. 

Аналогічне положення має місце в тому випадку, коли ділянка деталі намагнічена 

локально за допомогою циліндричного сталого магніту або електромагніту. В цьому випадку 

залишкова індукція і пропорційна їй нормальна складова локальної магнітної поля ділянки 

деталі стає мірою коерцитивності матеріалу. 

33.3 Вимірювачі магнітних шумів 

При намагнічуванні і перемагнічуванні феромагнетиків поряд з плавними 

(оборотними) процесами зміни магнітного стану матеріалу значну роль грають процеси 

стрибкоподібно зміни намагніченості феромагнетиків. Це явище було відкрито у 1919 році 

Баркгаузеном і носить його ім’я – метод ефекту Баркгаузена (МЕБ). Суть явища з фізичної 

точки зору у наступному. Феромагнетики при відсутності зовнішнього магнітного поля 

представляє собою області спонтанного намагнічування (домени), кожна з яких намагнічена 

практично до насичення. Вектори намагнічування цих областей напрямлені вздовж так 

званих напрямів легкого намагнічування. Намагніченість значного об’єму матеріалу в 

цілому рівна нулю, оскільки сумарні магнітні потоки цих областей замкнуті всередині 

об’єму.  

Один з основних механізмів процесу намагнічування і перемагнічування полягає у 

зміщенні доменних меж між областями спонтанного намагнічування. Для того, щоб 

відбулось зміщення границь, необхідно перебороти деякий енергетичний рівень, зв’язаний з 

тим, що при такому процесі перемагнічування збільшується енергія граничного шару між 

доменами. При зміні намагнічуючого поля доменні границі зміщуються стрибками. 

 
Завдання №34 

34.1 Вихореструмові методи неруйнівного котролю (загальна характеристика) 
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Вихоретокові методи засновані на аналізі взаємодії зовнішнього електромагнітного 

поля з електромагнітним полем вихрових струмів, що наводяться збудженою котушкою, в 

електропроводящему об'єкті контролю. Щільність вихрових струмів в об'єкті залежить від 

геометричних і електромагнітних параметрів об'єкту, а також від взаємного розташування 

вимірювального вихореструмового перетворювача (ВСП) і об'єкту. Як перетворювач 

використовують зазвичай індуктивні котушки (одну або декілька). Синусоїдальний (чи 

імпульсний) струм, що діє на котушках ВСП, створює електромагнітне поле, яке збуджує 

вихрові струми в електропроводящему об'єкті. Електромагнітне поле вихрових струмів 

впливає на котушки перетворювача, наводячи в них ЕРС або змінюючи їх повний 

електричний опір. Реєструючи напругу на затисках котушки або їх опір, отримують 

інформацію про властивості об'єкту і про положення перетворювача відносно нього. 

Отримання первинної інформації у вигляді електричних сигналів, безконтактність та 

висока продуктивність визначають широкі можливості автоматизації вихреструмового 

контролю. 

34.2 Класифікація і застосування вихореструмових перетворювачів. 

Класифікація і застосування вихореструмових перетворювачів (ВСП). По робочому 

положенню відносно об'єкту контролю перетворювачі ділять на прохідні, накладні і 

комбіновані. 

Накладні ВСП зазвичай являють собою одну або декілька котушок, до торців яких 

підводиться поверхня об'єкту. Котушки таких перетворювачів можуть бути круглими 

коаксіальними, прямокутними, прямокутними хрестоподібними, з взаємно 

перпендикулярними осями та ін. 

Накладні перетворювачі виконують з феромагнітним осереддям або без нього. 

Завдяки феромагнітному осердю (зазвичай феритовому) дещо підвищується абсолютна 

чутливість перетворювача і зменшується зона контролю за рахунок локалізації магнітного 

потоку. Прохідні ВСП ділять на зовнішні, внутрішні, заглибні. Відмітна особливість 

прохідних ВСП в тому, що в процесі контролю вони проходять або зовні об'єкту, охоплюючи 

його (зовнішні), або усередині об'єкту (внутрішні), або заглиблюються в рідкий об'єкт 

(заглибні). 

Комбіновані перетворювачі є комбінацією накладних і прохідних ВСП. 

34.3 Програмне забезпечення вихореструмових приладів 

Програмне забезпечення подібних приладів включає програми управління роботою 

окремих блоків і пристроїв і програми обробки даних. До програм управління відносяться 

програми: компенсації початкової напруги ВСП, установки частоти і амплітуди струму 

генератора по електрофізичних параметрах об’єкта, калібрування за зразками, перевірки 

працездатності тощо. До програмам обробки даних відносяться програми: вичислень за 

формулами, рішення систем лінійних і нелінійних рівнянь алгебри, статистичної обробки 

серії вимірів, порівняння з допусками, цифрової фільтрації, розпізнавання сигналів по 

заданих критеріях тощо. Програми зберігаються в постійному запам’ятовуючому пристрої 

(ПЗП) або перепрограмуючому пристрої (ППЗП) мікроЕВМ. Програми розробляють і 

відлагоджують за допомогою прототипних мікроЕВМ або міні-ЕВМ в мовах мікроЕВМ або 

в мовах високого рівня з наступною трансляцією в мову мікроЕВМ з потужністю 

спеціальних програм-трансляторів, званих крос-засобами. 

 
Завдання №35 

35.1 Вихрострумові дефектоскопи 

При автоматизованому, високошвидкісному і безконтактному контролі якості 

ефективно застосовують дефектоскопи з прохідними ВСП, що дозволяють перевіряти в 

широкому діапазоні типорозмірів протяжні об'єкти (труби, прутки, дроти з поперечними 

розмірами 0,05-135 мм) і дрібні деталі (шарики і ролики підшипників, голки, метизи тощо). 

При цьому продуктивність контролю може досягати 50 м/с (для дроту) або декількох тисяч 

дрібних деталей в годині. Продуктивність контролю труб, прутків обмежується інерційністю 

пристроїв транспортування і розбракування і рідко перевищує 3 м/с. 

35.2 Вихорострумові товщиноміри 
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Товщиноміри діелектричних покриттів на електропровідних основах. Один з 

основних параметрів товщиноміра - погрішність вимірювання, що виникає, як правило, 

внаслідок впливу чинників, що заважають, пов'язаних з виміром параметрів об'єкту. У 

товщиномірах зазвичай використовують тільки накладні ВСП, що дозволяють оцінювати 

локальну товщину об'єкту. Структурні схеми товщиномірів визначаються способом 

виділення інформації і відрізняються від схем дефектоскопів, як правило, відсутністю блоків, 

вживаних при модуляційному способі. 

Товщиноміри електропровідних покриттів на електропровідній основі. До 

електропровідних покриттів відносяться різні види гальванічних і плакіровочних покриттів. 

Покриття можуть бути як феромагнітними (наприклад, нікелеві), так і неферомагнітними 

(наприклад, мідні, цинкові, золоті, сріблясті тощо). 

Матеріал основи може бути феро- і неферомагнітним. Різноманітність комбінацій 

покриттів і основ призводить до необхідності застосувань спеціалізованих приладів і 

складних методик контролю, які полягають у попередніх градуюваннях приладів по 

контрольним зразкам. 

35.3 Структуроскопи 

Вихореструмові структуроскопи 
дозволяють оцінювати міру хімічної частоти електроматеріалів, що проводять, 

сортувати напівфабрикати і вироби по марках (хімічному складу) матеріалу, по твердості, 

міцності і т. д. Структуроскопами можна виявляти неоднорідні по структурі зони, наприклад, 

м'які плями, оцінювати глибину і якість механічної, термічної і хіміко-термічної обробки на 

різних стадіях технологічного процесу виробництва. За допомогою структуроскопів можна 

визначати і степінь механічної напруги, виявляти зони втоми, контролювати якість 

поверхневих шарів. 

Непродуктивні і коштовні механічні, металографічні і хімічні випробування можна 

замінити неруйнівним вихореструмовим контролем тільки при встановленні кореляційних 

зв'язків між фізико-хімічними властивостями матеріалу і сигналами ВСП. Як показав досвід 

експлуатації приладів типу ВС-10П, при правильно вибраній методиці у багатьох випадках 

вдається замінити неруйнівним вихореструмовим методом контролю трудомісткий 

металографічний аналіз, а також контроль твердості на пресах Бринелля і Роквеллу. 

 
Завдання №36 

36.1 Електричні методи та засоби контролю 

Електричні методи засновані на створенні в контрольованому об'єкті електричного 

поля або безпосередньою дією на нього електричним обуренням (наприклад, 

електростатичним полем, полем сталого або змінного стаціонарного струму), або побічно з -

потужністю дії обуреннями неелектричної природи (наприклад, тепловим, механічним та 

ін.). В якості первинного інформативного параметра використовуються електричні 

характеристики об'єкту контролю. 

Так, метод електромісткості контролю (ЕМК) передбачає введення об'єкту контролю 

або його досліджуваної ділянки в електростатичне поле і визначення шуканих характеристик 

матеріалу по викликаній їм зворотній реакції на джерело цього поля. Як джерело поля 

застосовують електричний конденсатор, який являється одночасно і первинним 

електромістким перетворювачем (ЕП), оскільки здійснює перетворення фізичних і 

геометричних характеристик об'єкту контролю в електричний параметр. Принцип дії цих 

приладів заснований на визначенні досліджуваних характеристик складу і структури 

матеріалу по його електричних параметрам (діелектричною проникності і коефіцієнту 

діелектричних втрат). 

36.2 Електропотенційні прибори 

Робота електропотенційних пристроїв заснована на прямому пропусканні струму 

через контрольовану ділянку і вимірі різниці потенціалів на певній ділянці або реєстрації 

спотворення електромагнітного поля, обумовленого обтіканням дефекту струмом. 
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Прилади, засновані на вимірі різниці потенціалів. При пропусканні через 

електропроводящий об'єкт електричного струму в об'єкті створюється електричне поле. 

Геометричне місце точок з однаковим потенціалом складає еквіпотенціальні лінії.  

36.3 Прилади, які реєструють перекручування електричного поля 

На практиці неруйнівного контролю знаходять застосування прилади, робота яких 

заснована на реєстрації спотворення силових ліній вектора щільності струму, обумовленого 

дефектом. Приладами реєструється поперечна складова вектора щільності струму, який в 

бездефектній ділянці виробу відсутній. 

Завдання №37 

37.1 Термоелектричні приклади 

Прилади неруйнівного контролю, засновані на термоелектричному методі, знаходять 

застосування при сортуванні деталей по марках сталей, для експрес-аналізу сталі та чавуну 

безпосередньо в ході плавки і в зливках, визначення товщини гальванічних покриттів, 

вимірювання глибини загартованого шару, дослідження процесів втоми металу. 

Джерелом інформації про фізичний стан матеріалу при термоелектричному методі 

неруйнівного контролю є термо-ЕРС, яка виникає в ланцюзі, що складається з пари 

електродів (гарячого і холодного) і контрольованого металу. 

37.2 Електроіскрові прилади 

Для контролю суцільності діелектричних покриттів (емаль, скло, епоксидна смола) 

на внутрішній поверхні труб застосовують електроіскрові прилади. Так, для контролю труб в 

цехових умовах застосовують дефектоскоп ИД-1М. Його робота полягає на 

електроіскровому пробої дефектних місць в діелектричному покритті високою випрямленою 

напругою. Контроль здійснюється за допомогою змінних електроіскрових голівок, що 

вставляються в трубу на металевій штанзі. Дефектоскоп забезпечений світловою і звуковою 

сигналізацією. 

37.3 Турбоелектричні і електростатичні прилади 

Дефектоскоп ДИВ-1 дозволяє проводити кількісний аналіз високочастотного 

розряду, що відбувається між поверхнею контрольованого виробу і прозорим електродом 

разрядно-оптичного перетворювача (ПРО). При товщині склопластика 6 мм добре 

виявляється непроклей між шарами з розкриттям близько 0,15 мм, площею від 0,1 мм
2
 і 

більш, а при просоченні органічної тканини каучуком контролюється вміст зв’язуючого 

речовини з точністю ±50 %. 

У текстильній, папероробній, нафтохімічній і інших галузях промисловості 

знаходять застосування прилади типу ИНЕП, призначені для виміру напруженості 

електростатичних зарядів, що виникають при електризації швидкорухомих діелектричних 

матеріалів (текстиль, папір та ін.). 

Принцип дії приладу заснований на безконтактному вимірі напруженості 

електростатичного заряду. 

Завдання №38 

38.1 Акустичні коливання 

Для акустичного методу НК застосовують коливання ультразвукового і звукового 

діапазонів частотою від 50 Гц до 50 Мгц. Інтенсивність коливань зазвичай невелика, не 

перевищує 1 кВт/см2. Такі коливання відбуваються в області пружних деформацій 

середовища, де напруга і деформації пов'язані пропорційною залежністю (область лінійної 

акустики). 

Амплітуда акустичних хвиль в рідинах і газах характеризується одним з наступних 

параметрів: 

акустичним тиском (Па) або зміною тиску відносно середнього значення тиску в 

середовищі: 

vcp    

де с – швидкість поширення акустичних хвиль; ρ – густина середовища; 

зміщенням v (м) частинок середовища з положення рівноваги в процесі ко-

ливального руху; 
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швидкістю (м/с) коливального руху частинок середовища 

dt

du
v   

де t – час. 

Крім пружності за об'ємом, в твердому тілі існує пружність по формі, тому в тілі 

можуть поширюватися хвилі двох типів : повздовжні та поперечні. 

38.2 Класифікація методів контролю 

Згідно ГОСТ 23829-79 акустичні методи ділять на дві великі групи: використовуючи 

випромінювання і прийом акустичних хвиль (активні методи) і засновані тільки на прийомі 

хвиль (пасивні методи). У кожній з груп можна виділити методи, засновані на виникненні в 

об’єкті контролю рухомих і стоячих хвиль, або коливань. 

Активні акустичні методи, в яких застосовують хвилі, що біжать, ділять на дві 

підгрупи, що використовують проходження і віддзеркалення хвиль. Застосовують як 

безперервне, так і імпульсне випромінювання. 

До методів проходження відносяться наступні. 

Тіньовий метод заснований на зменшенні амплітуди хвилі, що пройшла, під впливом 

дефекту. 

Часовий тіньовий метод заснований на запізнюванні імпульсу, викликаному 

оточуванням дефекту. 

Дзеркально-тіньовий метод заснований на послабленні сигналу, відбитого від 

протилежної поверхні виробу (донного сигналу). 

Велосиметричний метод заснований на зміні швидкості пружних хвиль за наявності 

дефекту. 

38.3 Тіньовий метод  

Тіньовий метод заснований на зменшенні амплітуди хвилі, що пройшла, під впливом 

дефекту.  

Завдання №39 

39.1 Ехо-метод 

Ехо-метод реєструє ехо-сигнали від дефектів. 

Дзеркальний ехо-метод заснований на дзеркальному віддзеркаленні імпульсів від 

дефектів, орієнтованих вертикально до поверхні, з якої ведеться контроль. Для цього похилі 

перетворювачі (А і С) розташовують по різні сторони виробу (К-метод) або по одну сторону 

виробу (А і В), використовуючи віддзеркалення від нижньої поверхні. Це підвищує 

надійність виявлення непроварів і тріщин у зварних швах. У процесі контролю за допомогою 

механічних або електричних пристроїв виконується умова lа + lв = const. 

39.2 Імпендансний метод 

Від розглянутих акустичних методів НК істотно відрізняється імпедансний метод. 

Він заснований на аналізі зміни механічного імпедансу ділянки поверхні контролюючого 

об'єкту, з яким взаємодіє перетворювач. Про зміні імпедансу судять по характеристикам 

коливань перетворювача: частоті, амплітуді, фазі. У вітчизняних низькочастотних 

дефектоскопах імпедансу перетворювач має форму стержня. У деяких іноземних приладах 

(Бонд-тестер, США) перетворювач виконують у формі п’єзопластини з протектором і 

демпфером. Частота коливань тут значно вище. 

При використанні стоячих хвиль збуджуються вільні або змушені коливання або 

об'єкту контролю в цілому (інтегральні методи), або його частини (локальні методи). Вільні 

коливання в об'єкті найчастіше збуджуються шляхом механічного удару, а вимушені - 

шляхом дії гармонійної сили, частота якої змінюється. Стан (бездефектність) об'єкту 

аналізують по власній частоті вільних коливань або по резонансах вимушених коливань. 

Рідше використовують амплітуду відповідних коливань. 

39.3 Метод акустичної емісії 

Найбільш характерним пасивним методом, що використовує рухомі хвилі, є 

акустико-емісійний метод. При акустичній емісії пружні хвилі випромінюються самим 

матеріалом в результаті внутрішньої динамічної локальної перестройки його структури. Такі 

явища, як виникнення і розвиток тріщин, алотропічні перетворення, рух скупчень дислока-
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цій, - найбільш характерні джерела акустичної емісії. Контактуючі з виробом 

п’єзоперетворювачі приймають пружні хвилі і дозволяють встановити місце їх джерела 

(дефекту). 

Завдання №40 

40.1 Вібродинаміка 

Пасивними акустичними методами, засновані на збудженні стоячих хвиль або 

коливань об'єкту контролю, є вібраційно-діагностичний і шумодіагностичний. При першому 

аналізують параметри вібрацій якої-небудь окремої деталі або вузла (ротора, підшипників, 

лопатки турбіни) за допомогою приймачів контактного типу, при другому вивчають спектр 

шумів працюючого механізму, зазвичай з допомогою мікрофонних приймачів. 

40.2 П’єзоелементи  

П’єзоелектричні матеріали - матеріали, що володіють п'єзоефектом, 

використовуються для виготовлення п’єзоелементів (п’єзопластин), що слугують в 

акустичних приладах НК для перетворення електричних коливань в пружні і пружних 

коливань в електричні. 

У дефектоскопії в переважній більшості випадків застосовують п’єзопластини, 

поляризовані по товщині. 

40.3 Конструкції контактних перетворювачем 

П'єзоелектричний перетворювач – пристрій, призначений для перетворення 

електричної (акустичної) енергії в акустичну (електричну). Принцип роботи перетворювача 

заснований на використанні п'єзоелектричного ефекту. 

Найбільш широке застосування в ультразвуковій дефектоскопії отримали контактні 

перетворювачі. П’єзопластина в контактному прямому поєднаному п’єзоперетворювачі  

притиснута з одного боку до демпферу, з іншої - до протектору. 

П’єзопластину демпфер і протектор, склеєні між собою, називають резонатором. 

Резонатор розміщений в корпусі. За допомогою виводів п’єзопластину сполучають з 

електронним блоком дефектоскопа. Контактна рідина (мастильний матеріал) забезпечує 

передачу пружних коливань ультразвукової частоти перетворювача до контрольованого 

виробу і навпаки. 

Прямі перетворювачі призначені для збудження поздовжніх хвиль. 
Завдання №41 

41.1 П’єзостатика 

П’єзопластина зазвичай має товщину, рівну половині довжини хвилі ультразвука в 

п’єзоматеріалі на резонансній частоті. Протилежні поверхні п’єзопластини покриті 

металевими (зазвичай срібними) електродами для додатка електричного поля. Щоб уникнути 

пробою, область по краях пластини неметалізують. Формою електродів визначаються 

працюючі ділянки п’єзопластини. На високих частотах (20- 30 МГц) приєднана маса елек-

тродів зміщує резонансну частоту п’єзопластини в область нижчих частот. 

41.2 Демпфер 

Демпфер служить для послаблення вільних коливань п’єзопластини, управління 

добротністю перетворювача і захисту п’єзопластини від механічних ушкоджень. Склад і 

форма демпфера повинні забезпечувати повне загасання і відведення коливань, 

п’єзопластиною, що випромінюють, в матеріал демпфера без багатократних від-

дзеркалювань. Послаблення коливань п’єзопластини тим сильніше, чим краще узгоджені 

характеристичні імпеданси матеріалів п’єзопластини і демпфера. Демпфери зазвичай 

виготовлюють зі штучних смол (епоксидних) з добавками порошкових наповнювачів з 

високою насипною щільністю, необхідною для отримання необхідного характеристичного 

імпедансу. Для зменшення багатократних віддзеркалень демпфер виконують у вигляді 

конуса, або тильну поверхню демпфера виконують непаралельною п’єзопластині, або в мате-

ріал демпфера вводять розсіювачі. 

41.3 Призма 

Призму виготовляють зазвичай з матеріалу з невеликою швидкістю звуку (оргскло, 

капролон, полікарбонат, поліамідоімід, деклон, епоксидні компаунди), що дозволяє при 

відносно невеликих кутах падіння β отримувати кути заломлення α до 90°. Високе загасання 
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ультразвуку в призмі дозволяє забезпечити послаблення хвилі, яке збільшується в результаті 

багатократних віддзеркалень. Для поліпшення цього ефекту в призмі часто передбачається 

пастка, що подовжує шлях відбитих коливань. На шляху цих коливань розміщують зони 

невеликих отворів, грані призми виконують ребристими або приклеюють до них матеріали з 

приблизно однаковим характеристичним імпедансом, але зі значно великим загасанням. 

 

Завдання №42 

42.3 Методи визначення параметрів перетворювачів 

Методи вимірювання параметрів перетворювачів, найбільш повно характеризуючі їх 

властивості, викладені в ДСТУ 23702-79*. Характерною особливістю цих методів являється 

те, що як електричні імпульси збудження використовуються стандартні форми сигналів 

(радіоімпульс з прямокутною огинаючою, короткий відеоімпульс-імпульс Дирака, 

безперервний синусоїдальний сигнал). Електричне навантаження перетворювача в режимі 

прийому вибирають з умов забезпечення режиму холостого ходу або короткого замикання. 

43.1 Безконтактні перетворювачі і прилади 

Безконтактні методи збудження акустичних хвиль розширюють можливості 

акустичного контролю при великих швидкостях і варіаціях об’єму контролю, високих і 

низьких температурах, шорсткою і забрудненою поверхнею об'єкту, а також у випадках, 

коли за вживаною технологією механічний контакт і контактні рідини застосовувати недо-

пустимо. 

43.2 Акустичний зв’язок за допомогою повітря 

Повітря можна використовувати для акустичного зв’язку ультразвукових 

перетворювачів з об’єктом контролю перш за все, коли не треба введення акустичної енергії 

всередину об’єкта контролю, наприклад, при експрес-контролі параметрів шорсткості 

поверхні виробу, дистанційної віброметрії та товщинометрії листів (при двосторонньому 

доступі). При цьому можна застосувати ультразвукові коливання з частотами від десятків 

кілогерц до одиниць мегагерц, затухання яких у повітрі не так велико, щоб перешкоджати їх 

використанню. При розробці апаратури слід враховувати залежність швидкості звуку від 

зовнішніх умов: температури, вологості, руху повітря. 

Контроль виробів з металів об’ємними акустичними хвилями з використанням 

тільки повітряного акустичного зв’язку є проблематичним з-за малого проходження 

акустичної енергії через межу повітря-тверде тіло, а також внаслідок того, що кут 

заломлення ультразвукового променя залежить у більшій мірі від кута падіння. Якщо 

товщина контролюючого об’єкта спів розмірна з довжиною пружної хвилі в ньому, то 

коефіцієнт прозорості значно збільшується. 

Завдання №43 

43.1 Безконтактні перетворювачі і прилади 

Безконтактні методи збудження акустичних хвиль розширюють можливості 

акустичного контролю при великих швидкостях і варіаціях об’єму контролю, високих і 

низьких температурах, шорсткою і забрудненою поверхнею об'єкту, а також у випадках, 

коли за вживаною технологією механічний контакт і контактні рідини застосовувати недо-

пустимо. 

43.2 Акустичний зв’язок за допомогою повітря 

Повітря можна використовувати для акустичного зв’язку ультразвукових 

перетворювачів з об’єктом контролю перш за все, коли не треба введення акустичної енергії 

всередину об’єкта контролю, наприклад, при експрес-контролі параметрів шорсткості 

поверхні виробу, дистанційної віброметрії та товщинометрії листів (при двосторонньому 

доступі). При цьому можна застосувати ультразвукові коливання з частотами від десятків 

кілогерц до одиниць мегагерц, затухання яких у повітрі не так велико, щоб перешкоджати їх 

використанню. При розробці апаратури слід враховувати залежність швидкості звуку від 

зовнішніх умов: температури, вологості, руху повітря. 

Контроль виробів з металів об’ємними акустичними хвилями з використанням 

тільки повітряного акустичного зв’язку є проблематичним з-за малого проходження 

акустичної енергії через межу повітря-тверде тіло, а також внаслідок того, що кут 



44 

 

заломлення ультразвукового променя залежить у більшій мірі від кута падіння. Якщо 

товщина контролюючого об’єкта спів розмірна з довжиною пружної хвилі в ньому, то 

коефіцієнт прозорості значно збільшується. 

43.3 Термоакустичний зв’язок 

Термоакустичний ефект заснований на збудженні акустичних хвиль, що 

змінюються у часі термомеханічними напруженнями в результаті нерівномірного 

нестаціонарного розподілу температур. Тіло можна нагрівати безконтактно (індукційний 

нагрів) і навіть дистанційно (нагрів променем лазеру). 

При амплітуді коливань температури 100 на частоті порядку 10 МГц напруження, 

що збуджується в металі термоакустичним методом, будуть одного порядку з напруженням, 

отриманими звичайним п’єзоелектричним методом. 

Завдання №44 

44.1 Ефект електричного поля 

Акустичні коливання струмопровідної поверхні виробу можуть бути викликані 

силами взаємодії електричних зарядів, якщо цю поверхню зробити однією з пластин кон-

денсатора. Прийом акустичних коливань може бути здійснений в результаті зворотного 

ефекту - появи змінного електричного опору на обкладеннями конденсаторного 

перетворювача при зміні відстані між обкладеннями, одним з яких є виріб. При напруженості 

електричного поля конденсатора 10
7
 В/м добуток коефіцієнтів перетворення 

конденсаторного перетворювача на три-чотири порядки менше, ніж у випадку 

п'єзоелектричного перетворювача. Тому перетворювачі такого типу використовують лише 

для досліджень, наприклад для безконтактного виміру розподілу амплітуди коливань 

поверхні в широкому діапазоні частот. 

44.2 Ефект електромагнітного поля 

Збудження акустичних коливань під дією електромагнітного поля відбувається в 

результаті декількох ефектів. Ефект намагнічування проявляється у взаємодії поля на-

магніченості феромагнітного виробу з полем зовнішнього джерела. Ефект магнітострикції 

проявляється в деформації елементарних об'ємів феромагнітного виробу під дією 

зовнішнього магнітного поля. Зворотній ефект - поява магнітного поля в результаті 

деформації елементів феромагнітного тіла - називають магнітопружним ефектом. 

Ефект вихрових струмів, що індукуються у виробі під дією змінного струму в 

котушці, розташований поблизу виробу, проявляється в їх взаємодії із зовнішнім (стаціонар-

ним або імпульсним) магнітним полем, що отримується за допомогою постійного магніту 

або електромагніту. Іноді джерелом зовнішнього магнітного поля являється котушка, яка 

наводить вихрові струми. Зворотний ефект проявляється у виникненні вихрових струмів у 

виробі в результаті коливання елементів виробу в постійному магнітному полі і у збудженні 

вихровими струмами індукціонними ЕРС в котушці, розташованій поблизу виробу. 

44.3 Електромагнітно-акустичні перетворювачі 

У таблиці. 9 показані основні схеми електромагнітно-акустичних (ЕМА) 

перетворювачів, дія яких заснована на ефектах електромагнітного поля. 

Чутливість ЕМА-перетворювачів приблизно на два порядки менша чутливості 

п’єзоелектричних перетворювачів.  

Застосування системи імпульсного намагнічування, що діє тільки в момент 

випромінювання та прийому акустичного імпульсу, дозволяє виконувати ЕМА-

перетворювачі малогабаритними. 
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Завдання №45 

45.1 Ультразвуковий ехо- метод 

Ультразвуковий ехо-дефектоскоп призначений для виявлення несуцільностей і 

неоднорідностей у виробі, визначення їх координат, розмірів і характеру шляхом 

випромінювання імпульсів ультразвукових коливань, прийому і реєстрації відбитих від не-

однорідностей ехо-сигналів. Граничну чутливість характеризують мінімальною еквівалент-

ною площею дефекту, що виявляється по заданій глибині в контролюючому об'єкті. 

45.2 Тіньові методи 

Тіньові методи дефектоскопії відносять до способів акустичного контролю, 

заснованих на визначенні властивостей об'єкту, що перевіряється, по зміні одного з пара-

метрів пружної хвилі, що пройшла через контрольовану ділянку виробу. Пружну хвилю 

випромінюють безперервно або у вигляді імпульсів. У якості реєстрованого параметра 

використовують амплітуду пружної хвилі, що пройшла через контрольований виріб, рідше - 

фазу або час проходження. Як індикатори реєстрованого параметра зазвичай 

використовують радіовимірювальні прилади, іноді - засоби візуалізації акустичних полів. 

Найбільш поширені тіньовий і дзеркально-тіньовий методи. Ознакою виявлення 

несуцільностей цими методами служить послаблення амплітуди пружних хвиль, що 

пройшли черев виріб. 
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45.3 Види прешкод та перешкодостійкість 

При контролі тіньовим і зеркально-тіньовим методами, коли ознакою виявлення 

дефекту є зменшення амплітуди сигналу, перешкодою слід вважати всяке обурення, що 

призводить до послаблення амплітуди сигналу. Перешкоди при зеркально-тіньовому методі 

можна розділити на наступні групи:  

викликані порушенням акустичного контакту в результаті механічних ушкоджень 

або забруднень контактної поверхні усуваються при підвищенні стабільності акустичного 

контакту, зокрема при застосуванні імерсійного або безконтактного способу контролю; 

що виникають внаслідок зміни відбиваючих властивостей донною поверхнею; 

пов'язані із зміною загасання УЗК в результаті структурних неоднорідностей 

контрольованого металу; можливим засобом боротьби з ними є застосування тимчасового 

тіньового методу; 

обумовлені відхиленнями від паралельності контактної і донної поверхонь; частково 

усуваються застосуванням твердих або рідких компенсаторів; 

що з'являються при поперечних зміщеннях перетворювача при контролі виробів, 

ширина яких співрозмірна з діаметром ультразвукового пучка; усуваються застосуванням 

високострумових механізмів сканування; 

обумовлені наявністю несуцільностей. 

Рівень перешкод може бути оцінений коефіцієнтом перешкоди 

 
Завдання №46 

46.1  Ультразвуковий контроль лиття. 

Ультразвуковий контроль лиття проводиться ехо- і дзеркально-тіньовим методами 

зазвичай за допомогою нормальних перетворювачів. Дефекти лиття (пори, раковини, 

шлакові включення) мають об'ємний характер і можуть бути виявлені при прозвучиванні з 

різних сторін. Тому контроль ведуть, як правило, в одному напрямі по найкоротшій відстані 

від поверхні, зручною для введення УЗК. Проте є небезпечні зони, які мають бути перевірені 

в напрямку, перпендикулярному до площини найбільш вірогідного розвитку тріщин. Крім 

того, у відливаннях зустрічаються волосовидні дефекти, що погано відбивають ультразвук. 

Про наявність таких дефектів судять по послабленню донного сигналу. 

З огляду на те, що поверхня відливань шорстка і складної форми, доцільно 

застосовувати спеціальні перетворювачі для контролю грубої поверхні. Увігнуті перехідні 

поверхні зручно контролювати перетворювачами з локальної ванної у формі катка. 

46.2 Ультразвуковий контроль поковок та штампувань 

Покування (типу роторів і дисків турбін, заготівель штампів, станин, валів, деталей 

літаків, у тому числі з легких сплавів, і тому подібне) контролюють ехо-методом. У цих 

виробах можуть бути виявлені флокени, залишки усадкових раковин, чужорідні включення, 

окисні плени, ликваційні скупчення і інші внутрішні дефекти, які практично неможливо 

виявити просвічуванням. Контроль ведеться на частоті 2 - 5 МГц ехо- і дзеркально-

тіньовим методами (ДСТУ 12503-75 і ДСТУ 24507-80). Для відповідальних виробів 

передбачається прозвучування кожного об'єму в трьох взаємно перпендикулярних напрямках 

або близьких до них. Наприклад, прямокутні поковки штампів контролюють прямими 

перетворювачами по трьох гранях, а довгі циліндричні поковки (вали) контролюють по 

бічній поверхні - прямим і похилим перетворювачами в чотирьох напрямах в площині осі і в 

перпендикулярній площині (хордове прозвучування) з поворотом перетворювача на 180° для 

кожного випадку. Поковки менш відповідального призначення контролюють прямим 

перетворювачем по поверхні, з боку якої здійснювався останній етап ковки, оскільки 

більшість дефектів розташовано паралельно цій поверхні. Похилими перетворювачами кон-

тролюють ділянки, небезпечні з точки зору можливого виникнення тріщин, а також місця, де 

виявлені дефекти прямим перетворювачем. 

46.3 Ультразвуковий контроль прокату та дроту 

Листи і плити завтовшки 6- 60 мм контролюють тіньовим, ехо-, ехо-крізним і 

дзеркально-тіньовим методами (ДСТУ 22727-77*) на частотах   2-3 МГц. При контролі ехо-

методом чутливість фіксації встановлюють по пласкодонних отворах площею 7; 19,6; 50,2 
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мм
2
. Для інших методів чутливість фіксації встановлюється по послабленню донного або 

крізного сигналу. Для контролю тіньовим методом застосовують установки типу УЗУЛ. 

Листи товщиною більше 60 мм контролюють эхо- (сумісно з дзеркально-тіньовим) або ехо-

крізним методом. Перевагою останнього методу є незалежність показань приладу від 

переміщення листа між перетворювачами. 

Для контролю дроту застосовують хвилі стержневого типу. Дріт, перемотуючись 

між двома котушками, проходить через локальну імерсійну ванну, в якій перевіряється 

тіньовим або ехо-методом з продуктивністю     0,5-1 м/с. 

 

Завдання №47 

47.1 Ультразвуковий контроль зварних з’єднань 

Ультразвуковий контроль зварних з’єднань згідно ГОСТ 14782-76 проводять, як 

правило, ехо-методом з включенням перетворювачів за поєднаною схемою. Значно рідше 

застосовують тіньовий і дзеркально- тіньовий з роздільним і роздільно-поєднаним 

включенням перетворювачей відповідно і ехо-дзеркальний методи. Кут введення коливань 

вибирають таким, щоб відстань від перетворювача до шва була як можна меншою, а напрям 

променя - можливо близьким до нормалі по відношенню до перерізу, в якому площа 

очікуваних дефектів максимальна. Контроль ведуть прямим і іноді відбитим променями. 

Двократно і багаторазово відбитим променем контролюють у разі, коли розміри посилення 

шва не дозволяють прозвучивать його прямим або однократно відбитим променем при опти-

мальному куті введення променя. 

47.2 Способи акустичної візуалізації 

Отримання зображення фотодифузійним або звукохімічним шляхом вимагає великої 

інтенсивності ультразвуку і великої експозиції, тому цей спосіб не знайшов широкого 

застосування. 

Звукотепловий ефект полягає в перетворенні частини енергії упругих коливань в 

тепло. Використання цього ефекту для ультразвукової інтроскопії нині практично не 

досліджене. 

Ефекти в рідких кристалах представляють інтерес для візуалізації ультразвуку, але 

досягнутий поріг чутливості занадто високий. 

Механічні ефекти - метод поверхневого рельєфу Соколова, осередок Польмана і їх 

модифікації. На основі цих ефектів отримують зображення хорошої якості, але і тут порогова 

чутливість висока. 

Звукооптичні ефекти - дифракційні і інтерференційні ефекти світла, що пройшли 

через прозоре середовище, зазвичай воду, з полем пружних хвиль в ній. Ці ефекти часто 

використовують для акустоскопії і у ряді випадків забезпечують довільно низький поріг 

чутливості. 

47.3 Ультразвукові інтроскопи 

Ультразвукові інтроскопи, розроблені для медичної діагностики, можуть знайти 

застосування і для промислового контролю. Так, прилад УИ-25ЭЦ можна без переробок 

застосовувати для контролю виробів з матеріалів, швидкість поширення ультразвуку в яких 

близько 1500 м/с. Це вироби з матеріалів типу гум, пластмас. Максимальний розмір області, 

що візуалізується, 300×300 мм (при с = 1500 м/с). Наявність тимчасової автоматичного 

регулювання посилення (ТАРП) до 60 дБ забезпечує можливість контролю матеріалів з 

великим загасанням ультразвуку. 

 
Завдання №48 

48.1 Ультразвукові прилади для контролю товщин 

По характеру фізичних принципів, використовуваних для виміру товщини, акустичні 

товщиноміри ділять на: імпульсні, в яких товщина вимірюється за часом проходження 

ультразвукового імпульсу у виробі або шарі; 

імпульсні або з безперервним випромінюванням, в яких товщина визначається по 

амплітуді минулих через виріб ультразвукових хвиль; 
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з безперервним випромінюванням, в яких товщина вимірюється по фазі тих, що 

пройшли через виріб ультразвукових хвиль; 

резонансні, в яких для вимірювання товщини використовується локальний 

резонансний метод або локальний метод вільних коливань, а також інші інтерференційні 

явища, що виникають при поширені акустичних хвиль у виріб. 

Найбільш поширені акустичні товщиноміри - ехо-імпульсні, що дозволяють кон-

тролювати виріб як з гладкими пласкопаралельними, так і з грубо- обробленими, 

кородованими, еродованими, криволінійними і непаралельними поверхнями. 

48.2 Ультразвуковий контроль довжини та діаметру труб 

Контроль довжини виробів в принципі не відрізняється від контролю товщини і 

проводяться, як правило, ехо- методом. Для цієї мети широко застосовують ехо-

дефектоскопи, причому відлік довжини проводять по екрану ЕЛТ або по глибиномірному 

пристрою. При визначенні подовжніх розмірів в тонких довгих об'єктах можуть 

збуджуватися хвилі різних типів, наприклад, нормальні хвилі в пластинах і стержнях. При 

використанні цих хвиль необхідно вибирати такі частоти УЗК, щоб швидкість хвиль  була 

практично незалежна від зміни товщини листа або діаметру стержня. 

Зовнішній діаметр труб і товщину листів, через які погано проходить УЗК, 

контролюють за допомогою системи, що складається з двох перетворювачів, розташований 

співвісний на фіксованій відстані. 

48.3 Ультразвуковий засіб контролю структури матеріалів 

Одним з найважливіших показників якості кристалічних матеріалів, зокрема металів, 

є структура, головним чином величина зерна, що впливає на міцні характеристики виробу. 

Величина зерна визначена ДСТУ 5639-82 як середній діаметр зерна і оцінюється в номерах 

шкали. 

Для виміру коефіцієнта затухання найбільше застосування отримав імпульсний (ехо- 

або тіньовий) метод, заснований на порівнянні амплітуд ультразвукових сигналів, вживаний 

в імерсійному або контактному варіанті. Структуру матеріалу оцінюють шляхом зіставлення 

даних, отриманих на контрольованому виробі і на зразках, з відомою середньою величиною 

зерна. Для контролю застосовують серійні імпульсні дефектоскопи, оснащені каліброваним 

атенюатором. 

Завдання №49 

49.1 Ультразвукові засоби контролю шорсткості 

При падінні хвилі з рідини або газу (першого середовища) на шорстку поверхню 

твердого тіла з'являються розсіяні хвилі. Перехід імпульсів УЗК  через шорстку межу розділу 

супроводжується трансформацією їх спектрів залежно від співвідношення розміру 

нерівностей і довжин хвиль в першому середовищі відповідних частотних складових. 

Одночасне поширення хвиль в першому середовищі між нерівностями і в матеріалі нерівно-

стей викликає інтерференцію. 

Якщо довжина хвилі в першому середовищі співрозмірна з кроком нерівностей, то 

коефіцієнти віддзеркалення і заломлення на межі розділу першого середовища з твердим 

тілом корелюють з величиною нерівностей. 

49.2 Ультразвукові засоби контролю міцності 

Всі акустичні методи контролю міцності є непрямими. Вони засновані на 

кореляційних залежностях міцності від параметрів матеріалів або з'єднань, які можна 

виміряти акустичними методами. 

Контроль міцності склопластиків. Склопластики являються ортоматеріалами тропів, 

міцні і пружні властивості яких залежать від напряму армуючих волокон. 

Міцність склопластиків, що застосовується для виготовлення корпусів судів, 

перевіряють акустичним імпульсним методом. При цьому вимірюють два параметри 

матеріалу - швидкість звуку с і коефіцієнт загасання α. 

49.3 Метод визначення власних частот 

Пружні сталі контрольованого виробу можна оцінити, вимірявши його власні 

частоти (зазвичай на увігнутих, рідше на подовжніх коливаннях). Характеристики структури, 

пов'язані з затуханням пружних коливань, можна визначити, вимірявши добротність виробу 
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на його власних частотах. При цьому, як правило, проводять інтегральну оцінку якості 

виробу, що не дозволяє встановити зони розташування локальних дефектів. 

 

Завдання №50 

50.1 Класифікація методів контролю багатошарових конструкцій 

Під багатошаровими розуміються конструкції з металевих і неметалевих матеріалів, 

окремі елементи яких з'єднуються між собою клеями, пайкою або іншим способом.  

Характерними дефектами багатошарових конструкцій є порушення або послаблення 

з'єднань між елементами, а також дефекти (особливо розшарування) в неметалічних шарах. 

Особливості цих конструкцій (невелика товщина обшивок, різкі відмінності у властивостях 

матеріалів, багато хто з яких не допускає контакту з рідинами, велике затухання пружних 

коливань в більшості неметалічних матеріалів та ін.) обмежують використання традиційних 

методів неруйнівного контролю. Для їх контролю використовують: 

A) низькочастотні спеціальні методи без змочування контрольованих виробів; 

Б) звичайні акустичні методи, вживані для контролю виробів інших типів; 

B) модифікації методів групи Б. 

50.2 Метод контролю теплообмінних труб «Aquestic eye». Призначено для експрес-контролю 

стану трубок теплообмінників та інших об'єктів. 
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  Швидка перевірка важкодоступних труб. 

Без проходження всередині труби. 

Будь-яка конфігурація труб (вузькі, тонкі, повороти 90 º, і т. д.) 

Повна автоматизація - особлива кваліфікація не потрібна. 

Аналіз на місці або передача даних по інтернету. 

Не залежить від виду матеріалу - перевіряє все: вуглець, нержавіючу сталь, мідь, 

латунь, пластик, композитні матеріали. 

Тривалість перевірки – секунди. 

Вимагає проходження шукача по всій довжині труби 

Повільний ритм перевірки - близько 1 хв. на трубу 

Ймовірність застрявання шукача в трубі 

Не діє на вигнутих трубках, наприклад труби U-подібної форми 

Залежність від матеріалу стінки труби. 

Вимагає дорогих стандартів і повторної калібрування для труб різних діаметрів та 

видів. 

Чутливість залежить від товщини стінки труби. 

Не працює на композитних матеріалах. 

Необхідний висококваліфікований персонал для розшифровки результатів 

перевірки. 
 

 

50.3. Контроль неруйнівних об’єктів в терагерцевому діапазоні довжини хвиль. 

          Частотний діапазон: 30-300 ГГц. 

          Властивості випромінювання: 

 неіонізуюче випромінювання (на відміну від рентгенівського), 

  легко проникає в текстиль, полімери, пластмаси, 

Застосовують для неруйнівного контролю композиційних матеріалів і біодосліджень. 
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3. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РОБІТ 
  

 

Оцінка 

 

Критерії 

Відмінно А (5) Студент повністю, якісно і об'єктивно розкрив теоретичні 

питання, дав правильні відповіді на контрольні питання, 

правильно вирішив задачі. 

Дуже добре В (4) 

Добре С (4) 

Студент не повністю, але якісно і об'єктивно розкрив 

теоретичні питання, дав правильні, але не повноцінні 

відповіді на контрольні питання, допустив  незначну 

помилку (кількісну і методичну) при вирішенні завдань. 

Задовільно D (3) 

Достатньо E (3) 

Студент не повністю і не якісно розкрив теоретичні 

питання, дав неправильні (до 50 %) відповіді на контрольні 

питання, неправильно кількісно але правильно  методично 

вирішив завдання. 

Незадовільно F, FХ (2) Студент не розкрив теоретичні питання, дав неправильні 

відповіді на контрольні питання (понад 50 %), неправильно 

(кількісно і методично) вирішив завдання або не виконав 

поставлені завдання взагалі. 
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