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Giáo trình nội bộ của VISCO 1 

CHƯƠNG 1:  GIỚI THIỆU 

Mỗi khi bật một thiết bị gia dụng, đổ đầy bình xăng xe hay đi du lịch 

bằng phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy hay hàng không, chúng ta 

đã trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng một số thiết bị hoặc cấu trúc vận hành ổn 

định dưới ứng suất. Chẳng hạn: phần lớn việc phát điện dựa vào nồi hơi nước 

áp lực cao được làm nóng khi đốt nhiên liệu hóa thạch hoặc do phản ứng hạt 

nhân; khí ga được vận chuyển từ Bắc Hải tới người sử dụng thông qua đường 

ống áp lực cao; nhiên liệu hydrocarbon được sản xuất tại các nhà máy lọc dầu 

với áp lực cao hơn; hầu hết các hình thức giao thông hiện đại dựa vào sự toàn 

vẹn của các bộ phận chịu ứng suất lớn và thay đổi nhanh chóng. 

Các bộ phận được thiết kế với sức bền hơn mức bình thường để chống 

lại ứng suất phát sinh trong quá trình sử dụng thông thường và thậm chí để 

chịu được các điều kiện bất thường ở một mức độ nhất định. Khi có vấn đề 

phát sinh, thường thì đó là do các bộ phận chứa khuyến tật dưới dạng nứt và 

đủ lớn để làm giảm sức bền. Các khuyết tật này có thể là lỗi sản xuất gây nên 

hoặc từ tác động của việc vận hành trong môi trường ăn mòn; khi độ bền giảm 

đi thì các khuyết tật có thể trở nên lớn hơn. Để đảm bảo không tồn tại khuyết 

tật sau khi sản xuất hoặc phát hiện ra chúng khi sử dụng, người ta có thể áp 

dụng các phương pháp kiểm tra không phá hủy (NDT). Trong số đó, kiểm tra 

siêu âm được áp dụng rộng rãi nhất với khả năng phát hiện và đo khuyết tật 

tại nhiều vị trí và hướng, trong nhiều vật liệu sử dụng cho kỹ thuật và thậm 

chí là cho cả vật liệu có độ dày đáng kể (ví dụ như lớn hơn 300 mm trong 

thép). Chủ đề của quyển sách này là một kỹ thuật kiểm tra siêu âm cụ thể. 

Kiểm tra siêu âm sử dụng sóng âm có tần số cao nhưng biên độ thấp để 

phát hiện, xác định đặc điểm và kích thước của khuyết tật trong bộ phận. Bộ 

phận nguồn và thu nhận các sóng siêu âm đó là đầu dò, thường (nhưng không 

nhất thiết) làm bằng một loại vật liệu áp điện, biến dạng dưới điện áp. Việc sử 

dụng điện áp gây nên sự biến dạng cơ học được truyền và di chuyển qua bộ 
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phận dưới dạng sóng. Khi sóng này tới thiết bị thu, chất liệu áp điện chuyển 

hóa sóng thành điện áp tùy thuộc vào hướng và độ lớn biến dạng. 

Có thể áp dụng các phương pháp khác để tạo ra và phát hiện sóng siêu âm, 

ví dụ đầu dò điện âm (EMAT), sử dụng hiệu ứng từ giảo (điện) để chuyển hóa 

biến dạng thành điện áp và ngược lại. Hoặc áp dụng tia laze cắt một phần bề 

mặt để tạo ra xung siêu âm, kết hợp giao thoa kế để đọc các sóng gợn bề mặt 

trên bộ phận khi tín hiệu trở về. Mặc dù hầu hết những gì được đề cập tới trong 

cuốn sách này đều không liên quan tới chế độ tạo và nhận sóng siêu âm song 

thường thì chúng tôi có xu hướng sử dụng đầu dò làm bằng vật liệu áp điện. 

Phương pháp truyền và nhận tín hiệu cơ học có lẽ không đáng chú ý 

nhưng đặc điểm của các tín hiệu được tạo và thu lại có thể quan trọng. Như 

chúng ta sẽ thấy ở sau, sự lan truyền góc của chùm siêu âm, phân cực sóng 

trong tín hiệu và pha đều quan trọng.  

Kỹ thuật kiểm tra siêu âm xung dội dựa vào biên độ và phạm vi của tín 

hiệu từ khuyết tật trả về thiết bị đo để có thể phát hiện, đo kích thước và nếu 

được thì xác định đặc điểm của khuyết tật. Quá trình kiểm soát biên độ 

thường là phản xạ gương, qua đó bất kỳ vết nứt nào đều phản chiếu lại sóng 

siêu âm. Đối với một cách sắp đặt đầu dò siêu âm cụ thể trên bộ phận cần 

kiểm tra, quá trình phản xạ gương có thể chỉ xảy ra trong phạm vi hướng giới 

hạn của khuyết tật. Khi không có phản xạ gương, tín hiệu trả về sẽ phát sinh 

do tán xạ khuyết tán trên về mặt vết nứt và nhiễu xạ ở cạnh vết nứt. Các  tín 

hiệu nhiễu xạ này được quan tâm riêng vì chúng liên quan tới các phần ngoài 

cùng của khuyết tật và có thể được áp dụng để xác định chính xác kích thước 

của khuyết tật và để đánh giá tính toàn vẹn của bộ phận. Kỹ thuật ToFD dựa 

trên việc áp dụng các tín hiệu khuyếch tán từ cạnh khuyết tật. 

1.1 Nhu cầu đo đạc chính xác kích thước khuyết tật  

Các cấu trúc kỹ thuật có thể hư hại nghiêm trọng do các vết nứt nhanh 

vỡ nếu chúng có khuyết tật vượt quá giới hạn kích thước cụ thể đối với tải 
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trọng áp dụng. Trong khối chất rắn, không bao giờ có thể đạt được sức bền lý 

thuyết tối đa của chất rắn dựa trên sức mạnh liên kết hóa học của các phần tử, 

ngoại trừ trong sợi rất mảnh [Gordon, 1976]. Trên thực tế, việc kháng lại vết 

nứt tùy thuộc vào vị trí vết nứt trên bề mặt hay ở trong khối chất. Khi vật liệu 

bị kéo căng, năng lượng được lưu trữ trong chuyển dịch đàn hồi. Ở mức tải 

trọng cụ thể, nếu vật liệu có vết nứt và trở nên to hơn thì vết nứt sẽ hơi mở ra 

và hai cạnh tách xa nhau hơn. Vật liệu dưới bề mặt vết nứt do đó chùng ra và 

năng lượng kéo được giải phóng. Tuy nhiên, quá trình này tạo ra thêm bề mặt 

vết nứt, đòi hỏi một lượng năng lượng cụ thể. Thông ra viêc cân bằng hai 

năng lượng, có thể tìm thấy mối liên hệ cho giới hạn kích thước vết nứt lý 

thuyết  như sau [Gordon, 1976]: 

         (1.1) 

trong đó đơn vị của  là mét, W là công phá hủy của chất rắn với đơn vị 

là J/m2, E là mô đun đàn hồi phụ thuộc vào dạng ứng suất còn σ là ứng suất 

áp dụng với đơn vị là N/m2.  

Giá trị W phổ biến là  J/m2 đối với kính – một chất liệuu dễ vỡ với kích 

thước vết nứt nghiêm trọng rất nhỏ, còn đối với  vật liệu dễ uốn như thép hoặc 

nhôm thì sẽ nằm trong khoảng  104 - 106 J/m2.  Kích thước vết nứt nghiêm 

trọng tương ứng với tải trọng thực tế 100 MPa trong trường hợp các khối rất 

rộng và dày là khoảng  27µm đối với kính và 1.3 đối với thép. Đối với các cấu 

trúc có kích thước thực tế khác thì kích thước của vết nứt giảm xuống. Khuyết 

tật nghiêm trọng là khuyết tật ở hướng thẳng góc với ứng suất chính và thông 

số của chúng là kích thước chiều cao của các khuyết tật giống vết nứt. Do đo, 

việc đo đạc chính xác thông số này của các khuyết tật có vai trò rất quan trọng 

để đảm bảo sự bền nhất cấu trúc của nhiều bộ phận. 

Kỹ thuật siêu âm ToFD được miêu tả trong sách này là phương pháp tiến 

hành đo chính xác biên độ xuyên vách của các khuyết tật. Trong thời kỳ đầu 
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áp dụng phương pháp siêu âm xung dội, người ta có thể xác định vị tri các 

khuyết tật  nhưng ít đạt được chính xác khi xác định kích thước của chúng. Để 

khắc phục hạn chế này, người ta chủ yếu sử dụng quá trình kiểm tra trong 

kiểm tra tay nghề, yêu cầu các bộ phận (cụ thể là bộ phận hàn) phải có ít hơn 

một số lượng khuyết tật cụ thể đối với một kích thước cụ thể tính cho mỗi đơn 

vị thể tích (hoặc chiều dài mối hàn). Đây là cách hợp lý để đảm bảo chất 

lượng sản xuất song có thể dẫn tới việc thay thế hoặc sửa chữa không cần 

thiết các bộ phận chịu ứng suất đang hoạt động. Động thái chuyển sang cách 

tiếp cận đánh giá không phá hủy phù hợp với nhu cầu trong nhiều ngành công 

nghiệp (đặc biệt là ngành hàng không vũ trụ và hạt nhân) đã dẫn tới sự phát 

triển đáng kể và cải tiến các kỹ thuật kiểm tra không phá hủy, nhất là trong 

lĩnh vực siêu âm. Các kỹ thuật hiện đó, bao gồm cả ToFD, có độ chính xác 

lớn để đo kích thước chiều cao quan trọng của các khuyết tật dạng vết nứt. 

Trong nhiều trường hợp, độ chính xác lớn hơn  ±1 mm và có thể đạt được 

trong rất nhiều độ dày khác nhau của vật liệu sử dụng tạo thành các bộ phận 

chịu ứng suất.    

1.2 Lịch sử của ToFD 

Sự phát triển của kỹ thuật ToFD bắt nguồn từ sự nhận thức các khó khăn 

để đạt được kích thước  khuyết tật chính xác khi áp dụng kỹ thuật siêu âm 

xung dội thông thường. Do đó, sách sẽ trình bày ngắn gọn về các kỹ thuật 

thông thường này trước, sau đó miêu tả sơ lược cơ sở của kỹ thuật ToFD và 

lịch sử phát minh cũng như quá trình phát triển. Các chương sau của sách sẽ 

nếu cụ thể hơn các khía cạnh của phương pháp. Có thể tìm hiểu nhận xét của 

Doyle and Scala [1978] dựa trên bài viết của Cook [1972] của về phương 

pháp đo chiều sâu vết nứt . Chi tiết về quá trình phát triển ToFD nằm trong 

một loạt các bài đăng của Silk [1979a,e, 1982a,b,c, 1984]; Silk và Lidington 

[1974b,1975] cũng như của Silk, Lidington và Hammond [1980].  
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1.2.1 Kỹ thuật kiểm tra siêu âm thông thường  

Kiểm tra siêu âm thông thường sử dụng kỹ thuật xung dội. Đầu dò áp 

điện (thường có biến tử áp điện hoạt động dạng chữ nhật) phát xung siêu âm 

ngắn trong chùm tia hẹp tới kim loại, bất kỳ xung dội trở lại đều do cùng đầu 

dò đó nhận. Chùm tia có chiều rộng giới hạn là kết quả của biến tử tinh thể áp 

điện có kích thước giới hạn. Các xung siêu âm dội thường được hiển thị qua 

một máy hiện sóng sửa đổi gọi là máy dò khuyết tật. Máy hiển thị dạng sóng 

chỉnh lưu và áp dụng cơ sở thời gian bắt đầu từ lúc phát xung, được hiển thị 

theo chiều ngang (dựa trên kiến thức về vận tốc siêu âm) so với khoảng cách 

trong kim loại 

Hệ thống được hiệu chỉnh theo chiều dọc thông qua việc điều chỉnh độ 

khuyếch đại để tín hiệu từ một bộ phận chuẩn của khối hiệu chính xuất hiện 

với một kích thước tiêu chuẩn trên màn hình. Có thể thu được biên độ của các 

tín hiệu khác thông qua điều chỉnh tăng hoặc suy giảm hiệu chuẩn để đạt được 

chiều cao màn hình tương tự. Mức báo cáo được thiết lập, các tín hiệu lớn 

hơn mức báo cáo được đánh giá là khuyết tật còn nhỏ hơn thì sẽ được bỏ qua. 

Kích thước của khuyết tật được đánh giá dựa trên biên độ tương ứng với tín 

hiệu từ thiết bị hiệu chỉnh phản xạ, chẳng hạn đối với các lỗ đáy dẹt hoặc lỗ 

khoan cạnh bên có kích thước khuyết tật nhỏ; hoặc đối với các khuyết tật có 

kích thước lớn hơn thì đánh giá dựa vào số lượng dịch chuyển đầu dò cần 

thiết để làm giảm tiêu chuẩn cường độ tín hiệu hay quan sát tính chất của tín 

hiệu phản xạ động học khi quét đầu dò.   Đây là miêu tả được đơn giản hóa về 

bản chất của phương pháp. Trong các cuộc kiểm tra an toàn quan trọng, 

phương pháp này có thể cần nhiều tới kỹ thuật điều khiển tay hoặc quá trình 

quét, thu nhận và xử lý tín hiệu điều khiển bằng máy tính phức tạp.      

1.2.2 Các vấn đề với kỹ thuật xung vọng 

Nói một cách đơn giản, các kỹ thuật này dựa trên giả định rằng xung vọng 

từ các phần phẳng được xác định góc thích hợp để tạo ra phản hồi gương 

ngược lại đầu dò. Rõ ràng rất hiếm có được các khuyết tật hoàn toàn vuông góc 
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với chùm tia để có thể tạo ra được phản xạ gương lớn và phẳng hoàn hảo. 

Haines, Langston, Greenvà Wilson [1982] đã nhấn mạnh sự thất bại của nhiều 

bộ tiêu chuẩn kiểm tra quốc gia trong việc đem lại sự tự tin cần thiết để phát 

hiện khuyết tật không đúng hướng. Rất may là trong các trường hợp thực tiễn, 

tiêu chuẩn được nới lỏng đôi chút vì nhiễu xạ khiến năng lượng phản xạ lan 

truyền qua góc rộng hơn; đối với các khuyết tật gồ ghề thì độ ráp bề mặt cũng 

sẽ tạo ra lan truyền góc. Đó đó, các khuyết tật có hướng ngẫu nhiên có khả 

năng được phát hiện cao hơn mọi người nghĩ và người ta áp dụng một loạt góc 

chùm để để đảm khả khả năng đó xảy ra.  Tuy nhiên, phương pháp xác định 

kích thước thông qua chuyển động đầu dò yêu cầu phải đánh giá khi nào chùm 

tia tới cạnh của khuyết tật. Kết quả cuối cùng, muốn kiểm tra kỹ lưỡng bằng kỹ 

thuật xung dội thì cần phải sử dụng đầu dò truyền chùm tia trong một khoảng 

góc, tùy thuộc vào hướng của các khuyết tật cần tìm cũng như cần phải xem xét 

rất cẩn thận các xung dội dưới mức biên độ mong đợi của khuyết tật có hướng 

thuận lợi. Chương trình kiểm tra các bộ phận thép (PISC I) [PISC, 1979] đã 

nhấn mạnh việc kiểm tra siêu âm thông thường thiếu khả năng phát hiện khuyết 

tật khi cường độ quá thấp và khoảng góc quá giới hạn. 

 

Fig. 1.1 Hiển thị hoạt nghiệm của nhiễu xạ siêu âm tại một đỉnh khe trong 

khối tinh thể. Đầu dò siêu âm ở trung tâm phía trên cùng và chùm tia 

hướng vào đỉnh khe. 
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1.2.3 Quá trình nhiễu xạ 

Lý do có thể tiến hành xác định kính thước đối với các khuyết tật không 

nằm ở hướng thuận lợi là vì có các tín hiệu khác ngoài phản xạ gương. Khi 

đặt một vật cản giữa đường đi ánh sáng, một phần ánh bị uốn cong vào vùng 

tối do nhiễu xạ. Chỉ có thể nhận ra tác động của nhiễu xạ ánh sáng trong như 

các trường hợp có khe rãnh hở của một vài bước sóng chẳng hạn, giống như 

tác động của gợn sóng trên mặt nước. Nếu sóng lan truyền trên bờ mặt nước, 

ví dụ như khi thả một hòn đá vào mặt nước tĩnh, và các gợn sóng gặp phải vật 

cản, chúng sẽ phản xạ từ cạnh của vật cản và nhiễu xạ quanh cạnh. Khi đó tác 

động có thể dễ dàng nhìn thấy được nhờ vào bước sóng dài hơn của gợn sóng, 

giống như với ánh sáng nhìn thấy được. Hiện tượng tương tự xa ra với sóng 

đàn hồi, tại đó bước sóng (trong trường hợp siêu âm) thường là theo cấp 

khuyếch đại của một vài milimét và hiệu ứng dễ quan sát được. Ảnh 1.1 của 

âm thanh truyền trong khối tinh thể do  K. G. Hall tại  Công ty British Rail 

Engineering, Derby chụp cho thấy một số tương tác giữa sóng tới nén và 

khuyết tật và thể hiện rõ sóng nhiễu xạ dường như phát từ cạnh của khuyết 

tật. Có thể dự đoán kết quả tương tự từ mô hình lý thuyết áp dụng các giải 

pháp sai phân hữu hạn với phương trình sóng đàn hồi  [Harker, 1984]. 

Những người thực hành phương pháp xung dội có kinh nghiệm tận 

dụng sóng cạnh để xác định chính xác kích thước khuyết tật nhưng họ sẽ 

phải tìm kiếm các sóng này trong số các tín hiệu phản xạ gương lớn hơn và 

có thể thay đổi.  

1.2.4 Kỹ thuật ToFD cơ bản 

Quá trình suy nghĩ dẫn tới kỹ thuật ToFD đại khái như sau: kiểm tra 

xung dội để xác định kích thước chính xác thường dựa trên sự tìm kiếm phản 

hồi gương và trong một số trường hợp thực tế dựa vào sóng nhiễu xạ, nếu vậy 

thì sao không thiết kế ra một phương pháp tập trung vào sóng nhiễu xạ và 

tránh các phản xạ gương có thể che mất nhiễu xạ, như thế chẳng có lợi hơn 
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sao? Thêm vào đó, có thể định giờ với độ chính xác cao và nếu đem áp dụng 

để xác định kích thước khuyết tật thì sẽ đạt được sự chính xác. Đây là cơ sở 

của phương pháp ToFD do tiến sỹ Maurice Silk phát minh ra tại Trung tâm 

Kiểm tra không phá hủy ở Harwell. Miller [1970] dường như là người đầu 

tiên công bố bằng chứng phát hiện tín hiệu nhiễu xạ từ đỉnh vết nứt song ông 

không nhận ra đó là nguồn tín hiệu của mình và do đó bỏ lỡ mất cơ hội phát 

mình ra kỹ thuật ToFD. Kỹ thuật này chủ yếu do Silk và đồng nghiệp tại 

phòng thí nghiệm Harwell phát triển trong khoảng thời gian khoảng 10 năm 

kể từ đầu thập niên 70, bắt nguồn từ sự tò mò trong thí nghiệm cho tới khi trở 

thành phương pháp kiểm tra toàn diện và tinh vi có thể phát hiện và xác định 

kích thước khuyết tật trong các bộ phận từ với độ dày tấm hoặc ống 1mm cho 

tới độ dày 250 mm của nồi áp suất lò phản ứng nước áp lực. 

Để tối ưu hóa cường độ tín hiệu nhiễu xạ và tránh tín hiệu phản gương, 

đầu dò được sắp xếp như trong phần trên hình 2.1. Tín hiệu tiêu biểu hình bao 

gồm xung đầu tiên di chuyển qua đường thẳng nhất (gọi là sóng bên) và theo 

sau đó là xung sóng nhiễu xạ hơn từ các khuyết tật và cuối cùng là phản hồi 

gương từ mặt sau của bộ phận (giả thiết là mặt phẳng ). Sóng bên và âm dội 

mặt sau đóng vai trò như các tín hiệu tham khảo tự nhiên và thiết lập tới hạn 

vùng thời gian có tín hiệu khuyết tật. Lưu ý rằng cạnh trên cùng và dưới cùng 

của khuyết tật có biên độ tương đối giống nhau nhưng ít nhất theo lý thuyết 

thì ngược pha nhau, vì vậy đối với bất kỳ tín hiệu đơn lẻ nào, chúng ta có thể 

biết được từ pa xem tín hiệu đó bắt nguồn từ đỉnh hoặc đáy. 

  Việc xác định thời gian của tín hiệu nhiễu xạ liên quan tới sóng bên và 

âm dội mặt sau có thể được áp dụng để tính toán độ sâu của khuyết tật, giống 

như minh họa trong phần trên hình 2.1. Giả thiết đặt ra là khuyết tật nằm đối 

xứng giữa các đầu dò, đây là vị trí có thể tìm thấy khi di chuyển đầu dò dọc 

đường nối (trong khi duy trì tách cố định) cho tới khi trễ tín hiệu nhiễu đạt 

mức tối thiểu. Độ phân giải chiều sâu trở nên kém đi khi tiếp cận bề mặt kiểm 
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tra nhưng nếu cần thì có thể duy trì độ phân giải đó bằng cách di chuyển đầu 

dò lại gần nhau. Vấn đề này được thảo luận trong phần 2.3.2 Cả thực tế và lý 

thuyết đều thống nhất kéo từ 45◦ - 80◦ trực giao so với bề mặt tấm để dự đoán 

vùng góc nhằm kiểm tra chính xác; điều này cùng với độ chính xác cần đạt 

được sẽ quyết định vùng độ sâu cần quan tâm có thể quét với một khoảng 

cách đầu dò hay không. Phần 3.1.1 đề cập tới vấn đề này.   

Lưu ý rằng, với điều kiện biên độ âm thanh đầy đủ truyền tới khuyết tật 

và được đầu dò thu sau đó thu được, góc chùm tia danh định của đầu dò hay 

biên độ của tín hiệu không quan trọng, chỉ cần có thể nhận ra được tín hiệu 

trong nhiễu nền. Thông tin quan trọng duy nhất là thời điểm tín hiệu, đo đó 

đây được gọi là phương pháp ToFD. 

Mặc dù kỹ thuật được dùng cho cả sóng biến dạng song thường thì người 

ta áp dụng sóng nén. Mỗi khi tia siêu âm đập vào bề mặt hoặc khuyết tật mà 

không tới thẳng góc, một phần năng lượng được chuyển thành các dạng sóng 

khác, ví dụ: nếu sóng tới ở chế độ nén thì có sẽ năng lượng biến dạng trong 

sóng phản xạ và nhiễu xạn. Vận tốc sóng của sóng biến dạng chỉ bằng nửa 

sóng nén nên cần phải biết dạng tín hiệu để đo độ sâu của khuyết tật. Kỹ thuật 

ToFD thường được áp dụng với sóng nén để tín hiệu nhiễu xạ chính là sóng 

nén và tới trước bất kỳ tín hiệu nào di chuyển khắp đường đi hoặc một phần 

đường đi dưới dạng sóng biến dạng. Tuy nhiên, không có lý do cơ bản nào để 

tránh sóng biến dạng.    

1.3 Sự phát triển các phương pháp ToFD thử nghiệm 

Phương pháp được Silk, Lidington, Montgomery và Hammond (1976) 

phát triển đầu thập niên 70 dưới dạng công cụ thí nghiệm cầm tay với một đầu 

dò phát và một đầu dò thu, được hỗ trợ bằng một loạt thiết bị thu thập thông 

tin để kiểm tra ống ferit và các hình dạng [Silk, 1976]. Trong giai đoạn phát 

triển ban đầu, ToFD được coi là có tiềm năng xác định rất chính xác kích 

thước vết nứt có thể nhìn thấy được bằng mắt thường hay đã được phát hiện 
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bằng kỹ thuật siêu âm thông thường. Phương pháp nhấn mạnh sự đo chính 

xác thời gian thời điểm của tín hiệu nhiễu xạ tại đỉnh vết nứt, do đó các thiết 

bị siêu âm dò khuyết tật vốn thường chỉnh sửa và làm mịn tín hiệu trước khi 

hiển thị trở nên ít phù hợp để đo đạc so với máy hiện sóng thông thường – các 

máy này có thể hiển thị và xác định thời điểm của tín hiệu chưa chỉnh sửa 

theo phần nhỏ của chu kỳ.  

Đôi lúc người ra đã thảo luận xem có bao gồm kỹ thuật đầu dò đơn trong 

đề mục về ToFD hay không, trong phương pháp này tín hiệu được truyền và 

nhận bởi một đầu dò đơn. Với điều kiện phương pháp đầu dò đơn đo được 

thời điểm và chủ yếu dựa vào năng lượng sóng nhiễu xạ thay vì phản xạ 

gương thì tác giả thấy không có lý gì để không bao gồm cả phương pháp này. 

Tuy nhiên, trong quyển sách này, chúng ta chủ yếu quan tâm tới các phương 

pháp sử dụng từ hai đầu dò trở lên và chỉ đề cập ngắn gọn tới các kỹ thuật đầu 

dò đơn khi có liên quan 

1.3.1 Phương pháp đo kỹ thuật số đầu tiên  

Phương pháp này ban đầu được áp dụng cho vết nứt phát sinh từ bề mặt 

kiểm tra. Với mục đích đó,  tổng độ dài xung nhiễu xạ không quan trọng lắm, 

chỉ cần có thể đánh giá được chính xác thời gian tới cạnh chính. Người ra đã 

sớm nhận ra nên áp dụng sóng nén để xung sóng nhiễu xạ tới đầu dò thu sớm 

hơn bất kỳ xung chuyển hóa dạng nào khác.Nhờ vậy người ra tránh được sự 

mơ hồ về xác định dạng sóng. Khi đó chưa có đầu dò góc sóng nén kiểu 

thương mại nên người ta tạo ra đầu dò biên độ hẹp đơn giản bằng cách kẹp 

đĩa làm bằng chất liệu PZT (lead zirconate titanate) lên nêm làm bằng 

polystyrene ở góc phù hợp. Người ra gắn hai đầu dò như vậy trong vỏ thiết bị, 

trục đầu dò hướng về phía nhau để đảm bảo hướng và khoảng cách đầu dò cố 

định cũng như để thiết bị lắp đặt có.thể quét tay hoặc quét cơ dọc theo mẫu 

khuyết tật. Có thể do được rất chính xác độ sâu của vết nứt với điều kiện là 

máy hiện sóng nhận ra được tín hiệu nhiễu xạ 
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Thời gian di chuyển qua nêm có vai trò quan trọng, do đó cần biết chính 

xác thời gian trung    chuyển của sóng nhiễu xạ trong vật kiểm tra có được đo 

hay không, Về mặt lý thuyết, tốt nhất thực hiện quá trình hiệu chỉnh bằng 

cách xác định thời gian tín hiệu dọc theo một đường đi biến trước, gần với 

đường đi của tín hiệu nhiễu xạ cần quan tâm. Do đó, đôi khi các khối có rãnh 

hiệu chuẩn được sử dụng. Tuy nhiên người ta nhận thấy có thể đạt được hiệu 

chuẩn đủ chính xác trên các tấm song song bên cạnh thông qua việc tính toán 

thời gian tín hiệu ngầm trực tiếp (sau này được gọi là sóng bên) hoặc phản xạ 

từ mặt sau của mẫu (thường được gọi là âm dội mặt sau) 

Phương pháp vận hành này dẫn tới sự phát triển đo kỹ thuật số, có thể 

được áp dụng để đo thời gian đến của tín hiệu nhiễu xạ, liên quan tới thời gian 

đến của tín hiệu ngầm trực tiếp trong phần không bị nứt của mẫu. Tuy nhiên, 

khó có thể đảm bảo thiết bị đo kích hoạt đúng tín hiệu. Các tiến bộ phát triển 

sau này (sẽ được đề cập sau) tránh kiểu hệ thống như vậy. Các công trình 

khác về điều chỉnh đo đạc trễ pha siêu âm cho độ sâu vết nứt  [Silk và 

Lidington, 1974a], và đo đạc chiều sâu vết vết nứt bằng đầu dò sóng bề mặt 

[Lidington and Silk, 1975] đã củng cổ nền tảng đặt ra cho phương pháp đo 

chính xác kich thước chiều cao.  

1.3.2 Hiển thị B-scan  

Nhờ có kết quả chính xác đạt được trong thời kỳ đầu, phương pháp 

ToFD được đưa vào nghiên cứu của Hàn Viện về việc xác định kích thước 

trong của khuyết tật ở mối hàn mông. Trong trường hợp này, người ta không 

biết vị trí của các  khuyết tật. Và mặc dù họ có thể xác định trước vị trí khuyết 

tật bằng siêu âm xung dội nhưng điều đó không cần thiết. Đối với vị trí cố 

định biết trước của đầu dò phát và liên quan tới khuyết tật, biên độ tín hiệu 

chưa chỉnh sửa là hàm của thời gian quan sát được trong máy thu được gọi là 

A-scan (ví dụ, xem phần dưới hình 2.1). Khi đầu dò phát và thu di chuyển 

tương quan với khuyết tật, các đỉnh và đáy trong A-scan sẽ xuất hiện tại 
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những thời điểm khác nhau. Thông qua việc chụp A-scan từ một số vị trí đầu 

dò kế tiếp và hiển thị dạng thông tin xếp chồng cạnh nhau, hiển thị B-scan 

được tạo ra (xem miêu tả B-scan và D-scan ở phần 5.2 và xem ví dụ về B-

scan ở hình 2.2). 

Ban đầu, hiển thị B-scan đơn giản được tiến hành thông qua việc tái hiện 

lại tín hiệu nhờ một thiết bị kiểm tra điện tử dạng mạch (tên tiếng Anh là 

boxcar integrator) và hiển thị kết quả bằng các đường màu xám trên máy ghi 

fax. .Khi sử dụng bộ đầu dò để quét dọc theo khối vật kiểm tra, các dấu vết 

nối tiếp nhau trên máy ghi fax tạo thành hình ảnh về  mô hình tín hiệu, qua đó 

có thể tiến thành trực tiếp việc xác định và đo đạc tín nhiễu nhiễu xạ trong 

tương quan với một tham chiếu định thời phù hợp. 

Tín hiệu cho máy ghi fax được tạo ra bằng cách quét cổng qua tín hiệu 

siêu âm khi sử dụng máy phát điện quét analog, do đó không có quan hệ cố 

định giữa thang thời gian của tín hiệu gốc và trục thời gian ở B-scan. Cần hiệu 

chỉnh hình ảnh hiển thị B-scan và phương pháp tiện dụng nhất là sử dụng vị 

trí (dọc theo trục thời gian) của sóng bên và âm dội mặt sau thấy được trên B-

scan cùng với khoảng cách đầu dò, trễ nêm đầu dò, độ dày tấm và vận tốc siêu 

âm. Nếu biết được tất các thông tin này thì hệ thống có quá thừa thông tin so 

với cần thiết và có thể cần phải kiểm tra lại sự nhất quán. Trường hợp có 1-2 

thông tin không biết rõ thì có thể xác định chúng từ các thông tin khác. Trên 

thực tế, thông số trễ đầu dò và vận tốc thường được coi như chưa biết còn 

hiệu chỉnh độ sâu được tiến hành dựa trên các thông số đã biết mà không cần 

phải tính toán rõ hai thông số đó.  

Phương pháp này tỏ ra rất thành công khi phát hiện khuyết tật vì có thể 

dễ dàng nhận ra mô hình đặc tính và liên kết pha của tín hiệu chưa chỉnh lưu, 

ngay cả khi tín hiệu hơi vượt quá mức nhiễu. Kể từ đó, việc đánh giá trực 

quan liên kết pha qua hình ảnh để xem xét mức độ quan trọng của tín hiệu là 

một đặc điểm của kỹ thuật ToFD, tuy nhiên không có lý do gì để không nên 
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áp dụng nó với tín hiệu xung dội với điều kiện là xung được hiển thị trước khi 

chỉnh lưu.  Tuy nhiên, người ta gặp phải vấn đề khi muốn có được chính xác 

độ dày các khuyết tật bên trong vì đối với các đầu dò dải hẹp thì khoảng thời 

gian dài của tín hiệu nhiễu xạ từ đỉnh góc của khuyết tật thường dẫn tới sự 

chồng chéo lẫn với lúc bắt đầu của tín hiệu nhiễu xạ từ cạnh đáy. Để khắc 

phục vấn đề này, người ta đưa ra loại đầu dò với độ dập nhiễu cao có thể tạo 

ra xung khoảng 1.5 chu kỳ, qua đó cải thiện rõ rệt độ phân giải tín hiệu trong 

vùng thời gian và lần đầu thu hút sự chú ý về việc tín hiệu từ đỉnh và đáy cạnh 

của khuyết tật ngược pha nhau.  Tín hiệu từ các đầu dò trên có biên độ thấp 

hơn so với dải tần số hẹp đã được sử dụng và dẫn tới nghiên cứu cách cải 

thiện tỷ lệ tín hiệu-nhiễu, nhằm vượt qua những gì có thể đạt được với hệ 

thống boxcar. 

1.3.3 Xử lý số 

Vào khoảng thời điểm đầu dò xung ngắn được đưa ra, giá thành máy tính 

mini không còn quá đắt đỏ nên chúng được sử dụng làm công cụ nghiên cứu 

NDT. Khả năng áp dụng xử lý tín hiệu số trở nên rõ ràng. Bước đầu, người ta sử 

dụng máy hiện sóng số Tektronix để xử lý số tín hiệu từ thiết bị kiểm tra điện tử 

vì tỷ lệ số hóa còn quá thấp để sử dụng trực tiếp. Dữ liệu được hiển thị dưới dạng 

các lớp hiển thị  A-scan hoặc một hiển thị B-scan trên bộ phận lưu trữ ảnh của 

máy Tektronix, nhờ đó có thể nhanh chóng hiển thị ảnh B-scan với hai mức 

cường độ hoặc khi sử dụng các phần tối thì có thể hiện thị chậm hơn ảnh theo 

bốn mức - mỗi mức đại diện cho một phạm vi điện áp tín hiệu.  Bản sao cứng 

của những bức ảnh này có thể in tạo ra trực tiếp từ bộ phận lưu ảnh qua máy in 

tĩnh điện Versatec. Sau đó người ta đã phát minh ra phần mềm để hiển thị B-

scan với khoảng mười cấp độ xám có thể phân biệt từ dữ liệu lưu trữ được trên 

máy Versatec. Các kỹ thuật này được sử dụng trong các giai đoạn nghiên cứu 

sau của Hàn Viện. Theo kết quả nghiên cứu, kỹ thuật ToFD thể hiện hiệu quả 

hơn đáng kể khi đo kích thước qua độ dày hơn là các kỹ thuật khác. 
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1.3.4 Ứng dụng đầu tiên vào mối hàn với thép dày 

Trước đó, kỹ thuật này hạn chế chỉ dùng để kiểm tra các thành phần nhỏ 

và do đó dường như chỉ được quan tâm về mặt học thuật. Tuy nhiên, khi Ủy 

ban điện lực nhà nước (CEGB) quyết định xây dựng một lò phản ứng nước áp 

lực tại Sizewell và công chúng lo ngại về tình trạng nguyên vẹn của bình áp 

lực, người ta thấy cần phải khẩn trương chứng minh rằng có các phương pháp 

NDT để đảm bảo bình áp lực không có các khuyết tật đáng kể. Kết quả 

nghiên cứu của Hàn Viện khuyến khích quan điểm cho rằng ToFD đã đạt tới 

giai đoạn phát triển có thể tham gia thử nghiệm so sánh quy mô lớn lên  mẫu 

mô phỏng thực tế các vùng quan trọng của bình áp lực. Thử nghiệm phát hiện 

khuyết tật (DDT) được Cơ quan năng lượng nguyên tử Vương Quốc Anh 

(UKAEA) tổ chức vì mục đích này.  

Mẫu DDT cho thấy một số vấn đề mới chưa từng được đề cập trước đây 

của phương pháp. Mẫu dày khoảng 250 mm, đại diện cho kích thước thực tế 

của bình áp lực trong khi mẫu dày nhất từng được nghiên cứu trước đó chỉ có 

90 mm. Một mặt các tấm mẫu có ốp lớp đôi dải auxtenit cho thấy tính không 

đẳng hướng rõ rệt về trong đặc điểm siêu âm. Một trong số các tấm có các 

khuyết tật nhỏ chỉ kéo rộng vài milimét tới chất nền từ bề mặt giữa tấm và lớp 

phủ. Cuối cùng, tmột mẫu mô phỏng chính xác kích thước khu vực lỗ của 

bình áp lực cho thấy các vấn đề về giải thích tín hiệu về vị trí chính xác của 

khuyết tật ở bề mặt cong điểm vật chất do cấu tạo phức tạp của bộ phận.  

Từ quy mô của thử nghiệm cho thấy rõ ràng cần phải nhanh chóng tăng 

mạnh sự tinh vi của phương pháp. Rất may là sau đó các thiết bị số hóa và 

hiển thị tốt hơn nhiều và máy tính cũng mạnh hơn. Trước đây, người ta tiến 

hành quét đơn giản bằng cách gắn mẫu tương đối nhỏ vào nền của máy phay 

sửa đổi để có thể di chuyển mẫu dưới bộ đầu dò. Khối mẫu mới quá lớn so 

với phương pháp đó, vì vậy người ta đã tạo ra khung quét vuông X-Y hai mét 

vuông, được đẩy bằng động cơ bước do máy tính điều khiển. Tấm mẫu được 
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đặt bằng trong bồn nước do khung giữ thẳng đứng. Để rút ngắn quá trìn kiểm 

tra, thay vì tiến hành quét vài lần với các khoảng cách đầu dò khác nhau liên 

tục, người ta lập nên một dãy đầu dò để sử dụng được nhiều tập hợp máy thu 

và phát với các khoảng cách khác nhau và dịch chuyển trong cùng lúc di 

chuyển qua tấm mẫu. 

Nhằm tránh trường hợp ghép kênh, 8 bộ phận phát riêng biệt điều khiển 

8 đầu dò phát và có thể do máy tính kích hoạt độc lập. 8 đầu dò thu được nối 

với 8 thiết bị số 20 MHz tương thích để điều khiển và đo lường tự động qua 

máy tính, từng thiết bị do một máy phát trễ kích hoạt.  

Nhiều hệ thống phức tạp hơn đã được sử dụng để kiểm tra các bộ phận 

lớn có hình dạng phức tạp, song ứng dụng ToFD đối với các hoạt động 

thường trực cũng trở nên dễ dàng hơn với sự xuất hiện của bộ kiểm tra siêu 

âm số tích hợp trên thị trường thương mại. Một phần thiết bị với tên gọi là 

Zipscan được phát triển trực tiếp từ công trình của Harwell đề cập ở trên và 

được sản xuất theo giấy phép của công ty Sonomatic. Thiết bị cung cấp tất cả 

phần cứng và phần mềm để ứng dụng kỹ thuật ToFD trong một bộ xách tay. 

Công ty Sonomatic vẫn sản xuất thiết bị dựa trên nguyên lý được nếu trong 

cuốn sách này, mặc dù điện tử hiện đại giúp làm giảm đáng kể kích thước 

chung của thiết bị. Hình 4.5 miêu tả ngắn gọn một thiết bị hiện đại tương đối 

tiêu biểu. Các thiết bị tương tự giờ trở thành một phần của máy kiểm tra siêu 

âm tiêu chuẩn và có sẵn có rất nhiều nguồn. 

1.4 Đại cương phần còn lại của cuốn sách 

Một trong những thế mạnh của kỹ thuật ToFD là nhiều khía cạnh của lý 

thuyết nền tảng được áp dụng vào phát triển kỹ thuật này. Quyển sách cũng đi 

theo hướng tương tư: đưa ra nền tảng lý thuyết cơ bản, bao gồm cả xử lý về 

mặt lý thuyết những lỗi đo lường trước khi đi cụ thể vào ứng dụng thực tiễn. 

Chương tới xem xét các khía cạnh lý thuyết cơ bản của kỹ thuật ToFD và thảo 

luận những lỗi khi sử dụng đo lường kích thước khuyết tật. Việc nắm được 
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nguồn gốc lỗi là cơ sở để thực hiện kỹ thuật thành công. Ngay cả khi bạn 

nóng lòng muốn đọc về ứng dụng thực tiễn của phương pháp thì bạn cũng 

không nên bỏ qua Chương 2. Kết thúc chương thảo luận qua về một số kỹ 

thuật đầu dò đơn  để bổ sung cho việc áp dụng từ hai hay nhiều đầu dò trở lên 

thường gặp hơn.  

 Trong chương 3, chúng t xem xét những dự đoán lý thuyết về biên độ 

tín hiệu nhiễu xạ. Lúc mới đọc thì chương này có thể bỏ qua, tuy nhiên phần 

này được đưa vào do mối quan hệ logic với các chương tài liệu khác, Trong 

chương này, chúng ta sẽ so sánh ToFD với các phương pháp khác. Chẳng 

hạn, hồi đầu đã có một chỉ trích về kỹ thuật ToFD, cho rằng biên độ tín hiệu 

nhỏ hơn so với biên độ ở các phương pháp thông thường. Điều này đúng nếu 

tín hiệu gương được đem so với tín hiệu nhiễu xạ, song trong nhiều kỹ thuật 

kiểm tra thông thương đối với khuyết tật có hướng ngẫu nhiên thì có thể phải 

áp dụng tín hiệu có biên độ tương tự. Khía cạnh này của kỹ thuật ToFD được 

thảo luận trong Chương 3, cùng với thảo luận về phạm vi góc để nhận tín hiệu 

nhiễu xạ và lựa chọn góc chùm tia đối ưu. Việc phương pháp này cơ bản 

không liên quan tới độ nghiêng của khuyết tật đối lập với phạm vi hẹp của 

hướng khuyết tật có thể được phát hiện và đo đạc qua kỹ thuật, dựa trên phản 

xạ gương khi chỉ sử dụng một đầu dò.  

Sau khi các vấn đề lý thuyết chủ yếu đã được nêu xong, Chương 4 đề 

cập tới thiết kế của thuyết bị ToFD trong các trường hợp khối hình dạng cần 

kiểm tra có dạng tấm phẳng. Việc lựa chọn tần số được quyết định do cân đối 

giữa độ phân giải và sự suy giảm tín hiệu. Chương cũng thảo luận về sắp xếp 

đầu dò và mô hình quét đối với nhiều hướng khuyết tật, chẳng hạn khuyết tật 

gần như vuông góc với hướng mối hàn. Các khuyết tật gần bề mặt cần được 

xử lý hơi khác. Chương này cũng miêu tả đặc điểm của hệ thống thiết bị phù 

hợp với kỹ thuật ToFD. 
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Chương 5 liên quan tới việc hiển thị và phân tích tín hiệu ToFD. Một 

phần thành công của kỹ thuật là hiển thị B-scan, qua đó mắt người của thể 

phát hiện được hình cung đặc điểm của tín hiệu khuyết tật khi đầu dò quét qua 

bề mặt kiểm tra.  Mặc dù kỹ thuật không dựa vào biên độ tín hiệu, song 

thường thì cần phải tăng tỷ lệ tín hiệu-nhiễu thông qua trung bình tín hiệu. 

Điều chỉnh hình con trỏ vào phần hình cung là một trong số các cách phân 

biệt đúng tín hiệu khuyết tật với các thông tin không cần thiết trên hình. 

Chương cũng xem xét việc đo kích thước chiều cao và chiều dài khuyết tật 

cũng như xác định đặc điểm khuyết tật. 

Kỹ thuật ToFD giúp đo chính xác kích thước chiều cao khuyết tật song 

việc đo chiều dài khuyết tật thì được tiến hành tương tự như trong các kỹ 

thuật thông thường. Có nhiều phương pháp để cải thiện độ chính xác khi đo 

chiều dài và một vài trong số đó, đặc biệt là xử lý khẩu độ tổng hợp, đượ thảo 

luận trong phần 5.8.1 

Việc áp dụng phương pháp đối với các hình dạng phức tạp là một vấn đề 

rắc rối khác được thảo luận trong chương 6. Kiểm tra lỗ và mối hàn liên quan 

ít nhất cũng là vấn đề kỹ thuật quan trọng như kiểm tra tấm phẳng. Người ta 

đã rút ra kinh nghiệp từ các mẫu đại diện cho lỗ của mạch lò phản ứng hạt 

nhân áp lực và các cục/nút trên các cấu trúc ở ngoài khơi.. 

Những vấn đề phức tạp phát sinh thêm có thể ảnh hưởng tới phát hiện 

khuyết tật hoặc diễn giải tín hiệu, khiến cho việc đo đạc kích thước khuyết tật 

trở nên khó khăn hơn. Một vài vấn đề đó được thảo luận trong Chương 7. Cụ 

thể ở đây, chúng ta xem xét tác động của lớp phủ chỉ đẳng hướng trên một bề 

mặt, hoặc một khối vật liệu không đẳng hướng toàn phần. Chương này cũng 

xem xét tác động của ứng suất nén lên vết nứt, ảnh hưởng như thế nào của 

việc đó tới tín hiệu và cả tác động của độ cong bộ phận. 

Chương 8 viết về kết quả kiểm tra thử nghiệm khả năng của kỹ thuật 

trong 25 năm vừa qua. Chương này cũng lưu ý một số ý kiến phản đối liên 
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quan tới giá trị kiểm tra khối mẫu trước khi xem xét chi tiết kết quả của một 

số thử nghiệm, trong đó có dự án phối hợp với Hàn Viện, thử nghiệm DDT do 

Cơ quan năng lượng nguyên tử Vương Quốc Anh tổ chức và loạt thử nghiệm 

quốc tế PISC I, II, III. Các thử nghiệm được đề cập theo trình tự thời gian vì 

bản thân việc kiểm tra trên khối kiểm cũng tiến triển dần để ngày càng thực tế 

hơn. Không phải lúc nào các nỗ lực cũng thành công hoàn toàn vì thực tế khá 

khó để làm cho các khuyết tật nhân tạo giống được như các khuyết tật xảy ra 

tự nhiên. Chương này nêu ra những khó khăn trên. Một số thử nghiệm nhỏ 

liên quan tới việc so sánh ToFD với các kỹ thuật NDT khác cũng được nêu ra. 

Cuối chương thảo luận ngắn gọn những gợi ý mang lại từ kết quả thử nghiệm 

khối kiểm tra về tính toàn vẹn cấu trúc của các thành phần chịu nén.  

Chương 9 xem xét nhiều ứng dụng cơ khí của kỹ thuật. Thập niên 90 ít 

có phát triển kỹ thuật căn bản song lại đưa được kỹ thuật vào nhiều ngành.   

Một phần của quá trình phát triển kỹ thuật kiểm tra không phá hủy là sự 

đồng hóa kỹ thuật vào các bộ luật và tiêu chuẩn. Khía cạnh của kỹ thuật 

ToFD này được tóm tắt ngắn gọn trong chương 10. 

Phần phụ lục chi tiết bao gồm các lý thuyết toán học hơn liên quan tới một 

vài chương. Sách còn có thêm phần danh mục của tác giả và phần phụ lục. 
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CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA KỸ THUẬT TOFD 
 

Chương này xem xét kỹ thuật từ quan điểm lý thuyết, tuy không trình 

bày chi tiết lý thuyết nhưng làm rõ các kết luận rút ra từ mô hình và thảo luận 

cách các kết luận đó ảnh hưởng tới thiết kế kiểm tra ToFD. Chương nêu ra 

các loại sóng có thể truyền và ví dụ về vận tốc truyền sóng. Chúng ta giải 

thích về nhiễu xạ cơ bản và nhấn mạnh vào việc tỏa năng lượng nhiễu xạ 

trong phạm vi góc rộng; điều này mang lại một trong số những lợi thế của kỹ 

thuật ToFD so với các phương pháp phát hiện và đo kích thước thông thường: 

việc cơ bản không dựa vào hướng của khuyết tật. Ngoài ra, chúng ta cũng 

diễn giải cách áp dụng kỹ thuật ToFD để đo kích thước khuyết tật và thảo 

luận về độ chính xác của cách đo lường như vậy một cách khá chi tiết. Bên 

cạnh đó một số đặc điểm quan trọng của tín hiệu quan sát được khi sử dụng 

tập hợp đầu dò quét qua vị trí khuyết tật cũng được miêu tả trong chương. 

Cuối chương đề cập ngắn gọn các cách sử dụng tín hiệu nhiễu xạ với chỉ một 

đầu dò duy nhất. 

2.1 Sóng trong môi trường đồng nhất và đẳng hướng  

Khái niệm siêu âm được sử dụng để miêu tả sóng âm với tần số trên 

ngưỡng nghe. Âm thanh thường được hiểu là chuyển động sóng trong chất 

khí, ví dụ như không khí song khái niệm này cũng được áp dụng cho sóng 

đàn hồi trong chất rắn. Tuy nhiên các chuyển động sóng trong chất rắn phức 

tạp hơn so với âm thanh trong chất khí. Chất khí không thể hỗ trợ ứng suất 

trượt và do đó dịch chuyển phân tử luôn song song với hướng lan truyền của 

sóng. Các sóng này bao gồm các khu vực nén và chân không luân phiên theo 

một mô hình định kỳ. Vật thể rắn có thể hỗ trợ ứng suất trượt nên chuyển 

dịch , giờ là một vectơ, không cần thiết phải song song bới hướng lan 

truyền của sóng. 
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Ở giai đoạn này, chúng ta chỉ cần xem xét môi trường đồng nhất và đẳng 

hướng. Có hai trường hợp riêng biệt xuất hiện: thứ nhất, chuyển dịch song 

song với hướng lan truyền và sóng đó được gọi là sóng nén; thứ hai, dịch 

chuyển thẳng góc với hướng lan truyền và sóng đó là sóng biến dạng. Trong 

sóng biến dạng, chuyển dịch có thể theo bất kỳ hướng nào thẳng góc với 

hướng lan truyền, tuy nhiên để thuận tiện thì thường được coi là theo hai 

hướng vuông góc. Hai hướng này xác định sự phân cực của sóng biến dạng. 

Trong môi trường đẳng hướng cách xa so với ranh giới, sự phân cực sóng 

biến dạng đều tương đương nhưng tại ranh giới giữa các môi trường, hành vi 

của sóng tùy thuộc vào hướng phân cực. Do đó, thường phân tích sóng biến 

dạng có phân cực ngẫu nhiên xác định thành các thành phần có hướng phân 

cực vuông góc lẫn nhau, được xác định liên quan tới bề mặt ranh giới.   

Thuật ngữ thường dùng cho các loại sóng khác nhau được lấy từ địa chấn 

học. Bề mặt của bộ phận trên đó dùng để đặt đầu dò được áp dụng để xác định 

hướng mà tại đó phân cực của sóng biến dạng tách ra; trong địa chất học thì đó 

đương nhiên là bề mặt trái đất. Sóng biến dạng lan truyền tại góc nào đó trực 

giao với bề mặt được gọi là sóng SV nếu dịch chuyển phần tử nằm ở mặt phẳng 

vuông góc với bề mặt bao gồm hướng lan truyền; nếu dịch chuyển phần tử 

song song với bề mặt thì được gọi là sóng SH. Thuật ngữ SV và SH là viết tắt 

của sóng ngang SV và sóng ngang SH với cách diễn giải giống như của các nhà 

địa chấn học nhưng đối với những ai hực hiện kỹ thuật NDT thì lại ít thể hiện 

rõ bản chất vấn đề. Tuy nhiên, các thuật ngữ này vẫn được sử dụng phổ biến. 

Sóng nén cũng thường được gọi là sóng P – viết tắt của sóng sơ cấp – vì đây là 

tín hiệu đầu tiên tới thiết bị thu. Vì lý do này nên phần lớn các nghiên cứu về 

ToFD  trước tới giờ đều sử dụng sóng nén thay vì sóng biến dạng.  

2.1.1 Vận tốc truyền sóng liên quan tới hằng số đàn hồi   

Chúng ta có thể sử dụng biểu tượng Cp và Cs cho vận tốc truyền sóng 

nén và sóng biến dạng. Trong vật liệu đẳng hướng chỉ có thể có hai hằng số 
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đàn hồi riêng biệt  λ và µ, được gọi là hằng số Lamé. Vận tốc truyền sóng lên 

quan tới những hằng số đàn hồi này của vật liệu đẳng hướng theo hệ thức sau: 

 

Trong đó λ, µ là hằng số Lamé và ρ là tỷ trọng. Các hằng số đàn hồi 

khác là môđun Young (E), tỷ lệ Poisson (ν) và môđun khối K, liên quan tới 

hằng số Lamé theo hệ thức sau: 

 

 

Tuy nhiên chúng ta sẽ chỉ dùng vận tốc truyền sóng Cp, Cs và tỷ trọng ρ 

để xác định tính chất môi trường đẳng hướng. Bảng 2.1 nếu các vận tốc 

truyền sóng thường gặp. Đơn vị hệ mét được sử dụng xuyên suốt quyển sách. 

Kiểm tra siêu âm thương liên quan tới tần số vài Megahertz, kích thước bộ 

phận và bước sóng đo bằng milimét còn thời gian là đơn vị micro giây. Do 

đó, chúng ta đánh giá tần số trong các công thức theo đơn vị Megahertz, kích 

thước tuyết tính theo milimét, thời gian theo micro giây và vận tốc truyền 

sóng là milimét/ micro giây. 
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Bảng 2.1 Vận tốc truyền sóng và tỷ trọng trong một số chất liệu thường gặp. 

 

Cần chú ý rằng trong ứng dụng kiểm tra không phá hủy, biên độ sóng rất 

nhỏ và do đó nhiên liệu hoạt động theo cách đàn hồi tuyến tính. Trong các 

ứng dụng khác có biên độ đủ lớn để tạo nên xử lý phi tuyến tính, sự lan truyền 

sóng có thể phức tạp hơn nhưng gì miêu tả ở đây. 

2.1.2 Các chuyển động sóng trong môi trường đẳng hướng 

Cho tới giờ, chúng ta mới chỉ đề cập tới sóng tồn tại trong môi trường vô 

hạn không ranh giới mặc dù chúng ta đã chỉ rằng phân cực khác nhau của 

sóng biến dạng chỉ được xác định khi có bề mặt tham chiếu. Khi tồn tại bề 

mặt như vậy thì thực tế cho thấy luôn có nhiều vấn đề phức tạp phát sinh. Vấn 

đề đầu tiên là: tại một bề mặt tự do được coi là không chịu ứng suất như vậy, 

sóng tới đơn thuần ở dạng nén hoặc dạng ngang (SV) sẽ tạo ra sóng phản hồi 

chứa cả thành phần nén lẫn ngang: đó là quá quá trình chuyển đổi dạng. 
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 Sóng khối có thể di chuyển song song với bề mặt phẳng. Nếu là sóng 

nén thì bản thân sóng không thỏa mãn được điều kiện ranh giới không có ứng 

suất và sóng biến dạng cũng được tạo ra, di chuyển xa khỏi bề mặt ở một góc 

tới hạn. Sóng nén di chuyển dọc theo bề mặt phẳng được coi là sóng bên và 

đôi khi được gọi là sóng bò, còn đối với sóng biến dạng thì được gọi là sóng 

leo. Tác giả dành thuật ngữ sóng bò cho các sóng liên tục tương tác với bề 

mặt cong, được đề cập trong phần7.3 

Vấn đề thứ hai phát sinh từ thực tế là các chuyển động sóng khác đều trở 

nên có thể tại ranh giới. Sóng quan trọng nhất xảu ra tại ranh giới không có 

ứng suất được gọi là sóng Rayleigh, đặt theo tên người đầu tiên nghiên cứu về 

sóng đó. Sóng Rayleigh giới hạn ở bề mặt, biên độ sóng giảm dần theo cấp số 

nhân với khoảng cách từ bề mặt, Sóng Rayleigh lan tryền dọc theo bề mặt với 

tốc độ khác biệt rõ rệt do với tốc độ sóng bên trong vật liệu. Tốc độ (Cr) được 

tính bằng nghiệm của Phương trình A.6 trong phần A.2 của Phụ lục và có giá 

trị Cr ∼ 0.92Cs trong thép.Sóng Rayleigh chỉ lan truyền về hai chiều để bảo 

toàn năng lượng thì biên độ của sóng chỉ giảm 1/√r, trong khi sóng khối 

truyền vào môi trường từ một nguồn điểm lại lan truyền theo ba chiều và biên 

độ giảm 1/r, với r là khoảng cách tới nguồn. Trong địa chất học, sóng 

Rayleigh gây hậu quả phá hủy nhiều nhất vì mang năng lượng ra xa chấn tâm. 

Còn trong thử nghiệm siêu âm không phá  hủy, tín hiệu lớn từ sóng Rayleigh 

được tạo ra tại bề mặt kiểm tra hoặc bề mặt vết nứt có thể bị nhầm lẫn với tín 

hiệu sóng khối trong các trường hợp nhất định. 

2.2 Nhiễu xạ sóng 

Khi bất kỳ loại sóng nào tiếp xúc với điểm gián đoạn của tính chất vật 

liệu, chúng sẽ bị phân tán do gián đoạn (chẳng hạn: sóng điện từ như sóng ánh 

sáng hoặc sóng vô tuyết; sóng âm thanh trong không khí; sóng trên về mặt 

nước hay sóng đàn hồi trong chất rắn). Tại các cạnh xảy ra gián đoạn, sóng sẽ 

bị nhiễu xạ. Nhiễu xạ là kết quả chắn hoặc suy giảm một phần mặt sóng gốc 
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do sự gián đoạn và không phải tính chất ở phần cạnh. Tuy nhiên, để thuận tiện 

thì có thể hình dung quá trình này là tán xạ tại cạnh vì qua đó tạo ra chính xác 

hình dáng của sóng phát sinh. Theo cách này, năng lượng vốn lẽ ra lan truyền 

theo một hướng có thể được tỏa ra theo phạm vi góc rộng. Các ví dụ thường 

gặp: cách gợn nước có khắp cảng cho dù sóng cồn từ biển tiếp cận cửa cảng 

từ hướng nào đi nữa và việc tạo ra vân ánh sáng truyền qua một lỗ nhỏ. Nhiễu 

xạ khiến năng lượng được tái phân bố trong phạm vi góc rộng hơn và do đó 

làm giảm năng lượng di chuyển theo hướng lan truyền ban đầu. Một ví dụ phổ 

biến của nhiễu xạ góc: sóng ánh sáng tại một cạnh thẳng tạo ta một khoảng 

vân ánh sáng ở vùng tối. Điều này minh họa rằng sự phụ thuộc của năng vào 

góc lan truyền từ cạnh có thể rất phức tạp. Nhiễu xạ sóng SH bề mặt tại cạnh 

vết nứt bề mặt bán vô hạn cũng tương tự như trong trường hợp quang học 

trong khi đối với sóng nén và sóng SV thì có nhiều vấn đề rắc rối phát sinh 

hơn. Do đó, mặc dù  hình ảnh năng lượng nhiễu xạ tỏa ra từ cạnh có ích 

nhưng càn phải xem xét cụ thể thêm việc phân bố năng lượng với góc để biết 

tín hiệu phát hiện được sẽ xuất hiện ở đâu. 

2.2.1 Nhiễu xạ sóng đàn hồi bề mặt do cạnh vết nứt thẳng vô hạn 

Kết quả phân tích toán học về nhiễu xạ sóng đàn hồi có vai trò quan 

trọng để thực hiện thành công nghiên cứu về ToFD, do đó chúng được lưu ý 

trong chương tới và đề cập cụ thể hơn trong phần A.4 của phu lục. Người ta 

nhận ra rằng phân bố góc của năng lượng nhiễu xạ từ cạnh vết nứt thẳng 

(giống như phản xạ từ bề mặt nhẵn) không phụ thuộc vào tần số sóng. Điều 

này có nghĩa là không gặp vấn đề về quy mô chiều dài tự nhiên trong nhiễu 

xạ, do đó việc phân bố góc của năng lượng có thể được tiến hành nhờ giải 

quyết một vấn đề chính tắc: Đối với khuyết tật trong một bề mặt vuông góc 

với đường nối điểm chỉ số nhận và thu, vấn đề ở đây nằm ở vết nứt dài vô hạn 

nhưng mảnh, không hề có tiếp xúc giữa hai mặt vết nứt. Dù có vẻ lạ khi một 

mô hình rõ ràng phi thực tế như vậy có thể đem lại kết quả đúng, song thử 
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nghiệm cho thấy đây là một mô hình ổn cho nhiều trường hợp thực tiễn (được 

đề cập trong phần 3.1.2). Kết quả do Maue [1953] đưa ra đầu tiên, sau đó 

được Coffey và Chapman [1983] phát triển làm cơ sở của mô hình kiểm tra 

các vết nứt dẹt thẳng bằng xung vọng và kỹ thuật kiểm tra tandem. Cách tiếp 

cận lý thuyết của Maue,  được Coffey và Chapman được đem so sánh với 

Ogilvy và Temple [1983] – họ cũng suy diễn kết quả phù hợp với sự phát 

triển của kỹ thuật ToFD. Achenbach, Gautesen và McMaken [1982] đã đưa ra 

miêu tả lý thuyết hoàn chỉnh về nhiễu xạ từ vết nứt ở góc ngẫu nhiên, bao 

gồm cả góc nghiêng. 

2.3 ToFD trong môi trường đẳng hướng 

Như tác giả đã chỉ ra, kỹ thuật ToFD dựa trên các phép đo thời gian thực 

hiện trên các tín hiệu nhiễu xạ từ vết nứt. Tình huống chung được miêu tả 

trong hình 2.1. Hãy xem xét một lỗ chìm trong một tấm làm bằng cả nguyên 

liệu đồng nhất và đẳng hướng nào đó. Đầu dò truyền Tx đột ngột truyền 

nhanh tia siê ân vào bộ phận. Năng lượng tỏa ra khi lan truyền thành một 

chùm tia có biến góc cố định như miêu tả trong phần A.3.2 của phụ lục. Một 

số năng lượng phát sinh tại vết nứt và bị phân tán. Giống như phản xạ quang 

học, hiện tượng này xảy ra tại góc phản xạ tương ứng với góc tới, cả hai góc 

đều được đo vuông góc với bề mặt vết nứt.  

Trong nhiều tình huống thực tế, vết nứt có xu hướng trở nên to hơn trong 

bề mặt vuông góc với hướng của ứng suất tối đa và sẽ theo hướng giống như 

trong hình 2.1, năng lượng phản xạ sẽ được hướng xa ra cả đầu dò phát và 

thu. Đối với vết nứt không bằng phẳng, một số năng lượng bị phân tán theo 

mọi hướng. Đối với bất kỳ vết nứt dù bằng phẳng hay không, hiện tượng phân 

tán tại cạnh vết nứt (nhiễu xạ) khiến một phần năng lượng tới di chuyển về 

phía đầu dò thu Rx. Nếu vết nứt đủ lớn, tín hiệu từ hai cạnh ngoài cùng của 

vết nứt sẽ bị tách đúng lúc để để được chấp nhận coi là xuất phát từ các nguồn 

khác nhau. Giống như với hai tín hiệu này, sẽ có một số năng lượng tới thiết 



Giáo trình nội bộ của VISCO 26 

bị thu thực tiếp từ đầu dò bằng đường ngắn nhất có thể, sóng bên – ngay dưới 

bề mặt của bộ phận – và có thể có xung vọng từ đáy Nhóm các tín hiệu thực 

tế này được hiển thị ở phần dưới hình 2.1 Loại hiển thị theo dấu thời gian này 

được gọi là A-scan.  

Kết quả thực nghiệm tiêu biểu cho thấy các tín hiệu được trình bày 

trong hình 2.2, mặc dù khuyết tật trong trường hợp này là ở dạng lỗ chứ 

không phải vết nứt. Loại hiển thị này được gọi là B-scan và tạo ra bằng 

cách xếp chồng các A-scan thu được tại các vị trí nối tiếp nhau của cặp đầu 

dò. Biến động điện áp trong A-scan được thể hiện bằng thay đổi cường độ 

trong B-scan. Trong ví dụ trình bày, đầu dò di chuyển ở khoảng cách cố 

định trong mặt đứng có điểm chỉ số, trên một lỗ tròn khoan vuông góc với 

bề mặt. Các tín hiệu xuất hiện – sóng bên từ đỉnh hình tới đáy hình – là tín 

hiệu từ đỉnh và đáy lỗ, tín hiệu chuyển đổi dạng từ đỉnh lỗ và cuối cùng là 

âm vọng từ đáy. Tầm quan trọng của tín hiệu chuyển đổi dạng sẽ được đề 

cập trong phần trới  

Từ khác biệt về thời gian thể hiện trong hình 2.2 có thể thu được kích 

thước chiều cao của vết nứt hoặc các khuyết tật khác và độ sâu từ bề mặt 

kiểm tra, với điều kiện là phải biết được vận tốc sóng trong bộ phận. Tại đây, 

giả thiết cho rằng vật liệu đồng nhất và đẳng hướng có vai trò quan trọng, 

Trong những vật liệu đó, tốc độ lan truyền của các lại sóng đàn hồi khác nhau 

là không đổi và không phụ thuộc vào hướng. Điều này không đúng đối với 

các vật liệu không đẳng hướng hoặc không đồng nhất. Chúng ta sẽ quay trở 

lại điểm này trong phần 7.1  



Giáo trình nội bộ của VISCO 27 

 

 

Hình 2.1 Cơ sở hai đầu dò trong phương pháp ToFD. Vị trí của đỉnh vết 

nứt được xác định từ khác biệt thời gian giữa sóng bên và xung theo đường 

đi p1+ p2 hoặc p3+ p4. Các đường này ứng với t1 và t2 trong hình phía dưới 
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Hình 2.2 Tín hiệu nhiễu xạ thử nghiệm từ một lỗ chùm. 

2.3.1 Kích thước chiều cao và độ sâu của vết nứt 

Để đơn giản hóa thảo luận về tính toán chiều sâu mà từ đó bắt nguồn tín 

hiệu nhiễu xạ, chúng ta giả thiết rằng mặt sóng siêu âm được coi như xuất 

phát từ một điểm nguồn và hội tụ trên một máy dò điểm. Đây rõ ràng chỉ là sự 

tính toán xấp xỉ song như vậy cũng đủ chính xác với nếu đáp ứng được hai 

điều kiện. Điều kiện thứ nhất: nguồn nhiễu xạ phải ở sâu trong trường xa của 

đầu dò phát và thu, nghĩa là phạm vi từ mỗi đầu dò vượt đáng kể khoảng cách 

trường gần và được định nghĩa là D2/4λ, trong đó D là đường kính hiệu dụng 

của phần tử giao động trong đầu dò còn λ là bước sóng siêu âm. Đối với đầu 

dò có đường kính 10 mm giao động tại tần số 5 MHz trong sắt, khoảng cách 

trường gần sẽ vào khoảng 21 mm. Điều kiện thứ hai: nguồn nhiễu xạ nằm gần 

một cách hợp lý với trục chùm tia của đầu dò phát và thu. Vùng búp trung tâm 

của chùm tia mở rộng theo góc khoảng λ/D radian từ trục chùm tia và đối với 

đầu dò ở trên sẽ ít hơn 8◦ một chút. Nếu thỏa mãn được các điều kiện trên thì 
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chúng ta có thể đo được quãng thời gian giữa các tín hiệu truyền theo các 

hướng khác nhau chính xác tới một phần nhỏ của chu kỳ. Trên thực tế, 

thường thì không thỏa mãn được hoàn toàn các điều kiện trên nhưng để thuận 

tiện thì việc thảo luận các hậu quả phát sinh sẽ tạm hoãn tới phần sau của 

chương. Tác động khi hoạt động trong trường gần của mô hình tín hiệu quan 

sát được sẽ được đề cập trong phần 2.3.4, còn tác động của kích thước đầu dò 

hữu hạn và chiều rộng chùm tia hạn chế tương ứng đối với độ chính xác để 

định thời tín hiệu thì thảo luận ở phần 2.3.2.7.  Đối với thảo luận ban đầu, 

chúng ta cũng sẽ bỏ qua thời gian di chuyển của tia siêu âm trong khối đầu 

dò, nêm đầu dò, thiết bị nối….và giả thiết rằng chúng ta có thể do thời gian di 

chuyển trong khối kiểm một cách chính xác, liên qua tới xung kích hoạt do 

máy phát. Chúng ta sẽ quay trở lại thảo luận về đầu dò, nêm và hiệu ứng khớp 

nối ở phần 2.3.2. 

 Để tính toán được kích thước chiều cao và độ sâu của khuyết tật từ bề 

mặt kiểm tra, chỉ cần sử dụng định lý Pytago. Giả thiết rằng hiện tại, vết nứt 

nằm trên một bề mặt theo hướng vuông góc với bề mặt kiểm tra và đường nối 

giữa đầu dò phát và thu dọc theo bề mặt kiểm tra; ngoài ra vết nứt nằm giữa 

đầu do phát và thu (nghĩa là cặp đầu dò được di chuyển cho tới khi thời gian 

truyền âm nhiễu xạ của khuyết tật là tối thiểu), cạnh ngoài cùng gần nhất với 

bề mặt kiểm tra ở độ sâu d và bản thân vết nứt có kích thước chiều cao a. Như 

trong hình 2.1, nếu khoảng cách giữa trung tâm của đầu dò phát Tx và đầu dò 

thu Rx được coi 2S và vận tốc truyền của sóng đàn hồi C thì thời gian tới của 

các loại sóng là:   
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trong đó  tL, t1, t2 và tbw được đánh dầu trong hình 2.1 còn H là độ dày 

tấm. Thời gian t1 và t2 là thời gian tới của tín hiệu nhiễu xạ do các cạnh ngoài 

cùng của vết nứt . Tin hiệu đầu tiên tới (tL) là do sóng bên còn tbw là thời gian 

tới của âm dội mặt sau. Giá trị C có thể là Cp hoặc Cs, ứng với tốc độ truyền 

của sóng khối nén hoặc sóng biến dạng khối. 

Khi sắp xếp lại các phương trình trên, chúng ta tìm ra được độ sâu d của 

đỉnh vết nứt từ bề mặt kiểm tra  

 

kích thước chiều cao a được tính bằng 

 

giá trị phân chia đầu dò không cần phải biết vì chúng ta có thể thay thế 

bằng giá trị sau: 

 

trong đó for CL là vận tốc sóng bên. Trên một bề mặt phẳng, vận tốc này 

tương tự như vận tốc sóng khối Cp hoặc Cs tương ứng của sóng nén hoặc 

sóng biến dạng. Một câu hỏi thú vị được đặt ra: chế độ sóng nào có lợi nhất 

khi sử dụng? Sóng biến dạng có bước sóng bằng khoảng một nửa so với sóng 
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nén và do đó tạo ra độ phân giải rõ hơn; tuy nhiên lại bất lợi ở chỗ vận tốc 

truyền chỉ bằng một nửa sóng nén. Vận tốc chậm đồng nghĩa với việc trong 

nhiều trường hợp, tín hiệu cần quan tâm từ khuyết tật sẽ tới cùng các tín hiệu 

(có thể là giả) khác được tạo ra bởi sóng nén chuyển đổi dạng đã di chuyển xa 

hơn hoặc tạo bởi sóng Rayleigh. Do đó, trong nhiều trường hợp, tín hiệu sóng 

biến dạng sẽ khó diễn giải hơn so với sóng nén. Vì lý do này, lựa chọn thông 

thường là sử dụng tín hiệu sóng nén. Mặc dù sóng nén thường được ưa sử 

dụng hơn vì thời gian tới sớm hơn so với sóng biến dạng nhưng có thể có 

những trường hợp sử dụng sóng biến dạng do cân nhắc các yếu tố khác (như 

tính không đẳng hướng của vật liệu được kiểm tra) – vấn đề này sẽ được thảo 

luận trong phần 7.1. 

Nếu sử dụng sóng nén, chúng ta có thể chọn khoảng cách đầu dò để bất 

kỳ tín hiệu di chuyển hết đường đi dưới dạng sóng biến dạng tới sau âm dội 

mặt sau, sóng nén. Tham khảo hình 2.1, trường hợp đó sẽ xảy ra nếu   

 

hoặc 

 

Do   điều kiện giảm xuống còn S > H/√3. Tuy nhiên, chúng ta 

không thể loại trừ khả năng tín hiệu di chuyển một phần quãng đường như 

sóng nén và một phần như sóng biến dạng, trải qua quá trình chuyển đổi dạng 

tại khuyết tật. Một vài tín hiệu như vậy xuất hiện ở phần dưới hình 2.2. 

Cường độ tín hiệu chính phát sinh khi sóng biến dạng từ một đầu dò cắt giao 

với sóng nén từ đầu dò khác. Vì có hai vị trí như vậy nên từ một khuyết tật sẽ 

phát sinh hai bộ tín hiệu, từ sóng nén chuyển đổi thành sóng biến dạng và 

ngược lại. 
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Khi xem xét riêng, tác động kiểu này có thể gây nhầm lẫn nhưng khi 

xem xét tới tất cả tín hiệu tới và mối quan hệ lẫn nhau giữa các tín hiệu, thông 

thường chúng ta có thể phân biệt rõ nguồn gốc từng tín hiệu. Chỗ nào chưa rõ 

có thể quét thêm lần nữa với khoảng cách đầu dò khác để giải quyết. Trong 

một vài tình huống, các tín hiệu chuyển đổi dạng có thể được tận dụng có ích. 

Điều này được thảo luận thêm trong phần 5.5.1. 

 

Hình 2.3 Đo kích thước một vết nứt mỏi bằng kỹ thuật ToFD. Các hình 

cong được tô và để trống là các đo đạc của kỹ thuật ToFD tại fóc chùm tia 

10◦ and 20◦ vuông góc từ bề mặt tại đó phát sinh vết nứt.. Đường đậm thể 

hiện hình dáng của vết nứt thực tế được xác định phá hủy, 

2.3.2 Độ chính xác của đo đạc kích thước chiều cao 

Ví dụ của độ chính xác có thể đạt được trong một phạm vi chiều sâu 

khuyết tật giới hạn khoảng từ 8 -15 mm được thể hiện trong hình 2.3. Độ sâu 

khuyết tật đo được vẽ vuông góc với chiều sâu thực tế của khuyết tật có dạng 

bất thường  

Khuyết tật trong trường hợp này là vết nứt mỏi, hình dáng thực tế 

được thể hiện bằng đường đậm trong khi gíá trị thử nghiệm được thể hiện 
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bằng các vòng tròn, theo Silk [1979a]. Đường sai số tiêu chuẩn (RMS)  

được tính là 0.3 mm. 

Sự chính xác của đo đạc chiều sâu bằng kỹ thuật ToFD được 

Lidington, Silk, Montgomery và Hammond [1976] thảo luận chi tiết. Vấn 

đề này rất quan trọng nên đáng được trình bày lại ở đây dưới quan điểm 

hơi khác một chút.  

2.3.2.1  Tác động nêm đầu dò  

Thảo luận mang tính lý tưởng hóa trong phần trước đã bỏ qua một số đặc 

điểm quan trọng trong đo lường thực tế. Để truyền sóng siêu âm vào khối 

kiểm ở góc thích hợp và nhận được tín hiệu nhiễu xạ, đầu dò loại tiếp xúc 

phải có phần nêm hình nêm hoặc nếu là loại nối nhúng thì trục phải nghiêng 

để có thể đạt được góc tới thích hợp trên bề mặt kiểm tra. Tác động chủ yếu 

của việc này là làm tăng thời gian di chuyển của tất cả tín hiệu so với thời 

gian cần thiết để di chuyển trong nêm hoặc lớp nối. Để tính xấp xỉ, có thể giả 

thiết tăng thời gian đối với tất cả đường đi đều như nhau và coi đó là độ trễ cố 

định của đầu dò thêm vào thời gian di chuyển của tất cả tín hiệu. 

Nếu khoảng cách đầu dò cân xứng quanh vết nứt và điểm vào của chùm 

tia cách nhau bởi khoảng cách 2S, như vậy độ sâu d của khuyết tật được tính 

một cách tương đối chính xác như sau: 

 

trong đó ∆t là thời gian di chuyển trong bộ phận. Tuy nhiên, từ thiết bị 

đo lường, chúng ta chỉ có thể đo khoảng  ∆t0 giữa thời điểm đầu dò phát kích 

hoạt xung và thời điểm tín hiệu nhiễu xạ tới. Để tính được thời gian di chuyển 

trong bộ phận, chúng ra cần trừ đi thời gian trễ đầu dò. Thời gian trễ đầu dò 

được xác định dễ nhất từ thời gian xuất hiện tín hiệu sóng bên; nêu thời gian 

xuất hiện là tL0 sau xung kích hoạt thì đầu dò p được tính bằng 
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Cách tiếp cận tương tự là tính toán sự chênh lệch giữa thời gian di 

chuyển của sóng bên và của tín hiệu khuyết tật. Như vậy, độ sau khuyết tật có 

thể được xác định từ công thức:   

 

Giả thiết về thời gian trễ cố định bỏ qua thực tế là chiều dài đường đi 

trong nêm đầu dò hoặc lớp nối sẽ thay đổi theo góc. Mức độ minh chứng vấn 

đề này là đúng cần phải được xem xét kỹ sau. Do khúc xạ ở về mặt bộ phận 

nên mối quan hệ chính xác là phép giải của 3 phương trình đồng thời 

[Lidington et al., 1976] 

 

trong đó h làđộ dày thẳng đứng của nêm đầu dò tại trung tâm của mặt 

đầu dò, d là độ sâu của góc vết nứt nhiễu xạ, ψ là góc chùm tia trong nêm đầu 

dò, θ là góc chùm tia khúc xạ trong bộ phận, C1 là vận tốc sóng đàn hồi trong 

the  nêm đầu dò , C2 là vận tốc sóng đàn hồi trong bộ phận và 2S là khoảng 

cách của trung tâm các phần từ siêu âm giao động. ∆t là tổng thời gian di 

chuyển, bao gồm cả thời gian trong nêm đầu dò. 
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Hình 2.4 Tác động của nêm đầu dò đối độ chính xác trong ước tính 

chính xác độ sâu. Khoảng cách của trung tâm biến tử giao động 80 mm, độ 

dày của nêm tại điểm đó là 5 mm và rất nhiều đường cong thể hiện tác 

động của nhiều cách ước tính khoảng cách đầu dò hiệu quả khác nhau 

(xem chi tiết trong sách). 

 Mặc dù có thể đạt được một số liệu thể hiện độ sâu từ các phương trình 

trên, song nó rất phức tạp và không thể hiện được quy mô tác động. Ví dụ đưa 

ra sẽ minh họa rõ hơn vấn đề. Hình 2.4 cho thấy sự chênh lệch giữa độ sâu 

tính toán suy từ phương trình 2.19 – 2.21 so với số liệu từ phương trình 2.17 

cho đầu dò có độ dày nêm 5mm và khoảng cách danh định là 80 mm. Lưu ý 

rằng hình dạng biến thiên của độ sâu tùy thuộc vào giả định cho khoảng cách 

hiệu lực của đầu dò. Phương pháp thường dùng là suy diễn điểm chỉ số đầu dò 

(và do đó là cả khoảng cách hiệu lực đầu dò) bằng cách định hướng chiếu trục 

chùm tia từ tinh thể đầu dò qua nêm tới bề mặt kiểm tra.  Hình 2.4 cho thấy 

tác động khi đưa ra giả thiết cho đầu dò 45◦, 60◦ và 70◦. Rõ ràng là quá trình 

này đạt kết quả tốt, sai số độ sâu tối đa của các khuyết tật gần trục chùm tia sẽ 

rất nhỏ. Tuy nhiên, quá trình kết quả của quá trình chưa hẳn là tối ưu. Một 
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phương án khác là sử dụng số liệu khoảng cách hiệu lực đầu dò để giảm sai số 

độ sâu xuống còn bằng 0 ở một số độ sâu cụ thể, điều này có thể đạt được nhờ 

hiệu chỉnh tín hiệu ở một độ sâu biết trước. Thông thường người ta áp dụng 

phản xạ từ đáy của khối làm điểm hiệu chỉnh – đây thường là cách dùng để 

kiểm tra vận tốc siêu âm như được thảo luận ở phần dưới đây, song trong 

trường hợp này thì thì được dùng để có được một số liệu cho khoảng cách 

hiệu lực đầu dò với số liệu vận tốc thu được bằng cách khác. Đường cong 

truyền thống trong hình 2.4 cho thấy kết quả của cách tiếp cận này, đảm bảo 

kết quả chính xác gần hai bề mặt và số liệu tính toán được của độ sâu trung 

gian sẽ hơi vượt thực tế một chút. 

 

Hình 2.5 Sai số độ sâu là một hàm của độ sâu, với sai số 1mm trong S khi S 

= 40 mm 

 Cần lưu ý rằng, trừ trường hợp sử dụng nêm hoặc lớp nối rất dày hoặc 

trong các trường hợp cần số chiệu quá chính xác, hiệu chỉnh độ sâu tính toán 

của nêm hoặc lớp nối đủ để có thể bị bỏ qua. 

2.3.2.2 Sai số khoảng cách đầu dò 

Một trong số những điểm phát sinh từ thảo luận ở trên là số liệu dùng 

cho khoảng cách đầu dò có ảnh hưởng rõ rệt tới độ chính xác khi đo lường độ 

sâu. Để tìm hiểu rõ thêm, hãy bỏ qua những phức tạp đi kèm của nêm đầu đò 
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và quay trở lại đầu dò điểm đơn giản trên bề mặt kiểm tra. Chúng ta sẽ lại tính 

thời gian di chuyển ∆t của tín hiệu nhiễu xạ so với thời gian di chuyển của 

song bên. Phương trình 2.17 do đó có thể đơn giản hóa như sau: 

 

Ở đây, ∆t là số liệu đã đo được và chúng ta muốn xem xét tác ảnh hưởng 

của giá trị áp dụng cho S lên giá trị  suy diễn của d. Chúng ta coi d là hàm của 

S và lấy vi phân, từ đó thu được  

 

Do đó, đối với thay đổi nhỏ trong S, sai số độ sâu tỷ lệ với sai số của S. 

Ví dụ: đối với đầu dò có S = 40 mm (tức là khoảng cách = 80 mm), khuyết tật 

ở đường trung tâm của chùm tia 60◦, mỗi 1mm sai số của S tạo ra sai số 0.27 

mm của d. Để tính phụ thuộc độ sâu, cần thay thế C∆t với S và d từ phương 

trình 2.17. Chúng ta thu được  

 

Hình 2.5 cho thấy sai số độ sâu thay đổi như thế nào với độ sâu thực 

trong trường hợp sai số lỗi của S là 1mm, S = 40 mm. 

2.3.2.3 Độ dày lớp nối 

Để đầu dò tiêp xúc có thể đóng vai trò là thiết bị phát và thu siêu âm hiệu 

quả trong khối kiểm có độ nhẵn bề mặt tiêu biểu, cần phải có lớp kết dính 

mảnh giữa mặt đầu dò và khối kiểm, thường là chất lỏng hoặc gel. Thường thì 

lớp nối này rất mảnh nên ảnh hưởng lên xác định thời gian của tín hiệu siêu 

âm có thể bỏ qua, tuy nhiên cũng có những trường hợp cần phải có lớp dày. 

Đối với đầu dò nhúng, lớp nối nằm ở nêm đầu dò tiếp xúc nhưng độ dày có 

thể thay đối trong quá trình chi chuyển đầu dò, ví dụ vì bề mặt khối kiểm 

không phẳng. Có thể xem xét tác động của các lớp nối hoặc các lớp phủ bảo 

vệ bên ngoài bằng cách thêm một hoặc nhiều lớp có độ dày đồng nhất giữa 

nêm và khối kiểm vào phương trình 2.16 – 2.18.  
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Tác động của lớp nối rất nhỏ so với tác động của nêm. Đối với đầu dò 

tiếp xúc, thay đổi độ dày lớp nối từ 0.5 mm trở lên rất ít thấy, do đó tác động 

của lớp nối thường bị bỏ qua so với các nguồn sai số khác. Tương tự như vậy, 

với đầu dò nhúng, duy trì sự cân bằng của mặt đầu dò với bề mặt kiểm tra ở 

mức nhất quán sẽ đảm bảo rằng thay đối cân bằng không đáng kể. Tuy nhiên, 

thiết kế gắn đầu dò phải cẩn thận để tránh trường hợp thay đối lớn hơn khi sử 

dụng quét nhúng tự động cho các bộ phận lớn. 

Trong thảo luận về sai số ở trên, chúng ta giả thiết rằng tín hiệu khuyết 

tật được định thời tương quan với tín hiệu song bên. Để minh họa quá trình 

này quan trọng như thế nào khi đo đạc chính xác thành công, hình 2.7 thể hiện 

sai số lỗi có thể xảy ra nếu chúng tăng độ dày lớp nối thêm 0.5 mm nhưng bỏ 

qua thay đổi phát sinh trong thời gian song bên. Các sai số lớn hơn như vật 

đương nhiên sẽ không thể chấp nhận được. Trong trường hợp kiểm tra mà 

không thể quan sát được sóng bên, cần thiết (nếu không muốn nói là nhất 

thiết) phải tìm tín hiệu khác mà có thể dựa vào đó làm hiệu chỉnh độ sâu. 

Trong khối kiểm dạng tấm, tín hiệu đó rõ ràng là phản xạ cạnh sau còn đối 

với các khối kiểm phức tạp hơn thì có thể áp dụng các tín hiệu khác. Vấn đề 

này sẽ được đề cập lại trong chương 6 khi thảo luận các hình dạng phức tạp. 

 

Hình 2.6 Ảnh hưởng của sai số độ sâu khi tăng thêm 0.5mm độ dày lớp nối trung 

gian giữa nêm và khối kiểm. Lớp nối có cùng đặc tính siêu âm như nước. Giả thiết 

giá trị hiệu dụng của S là 38 mm , 
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Hình 2.7 Ảnh hưởng của lớp nối thêm (giống loại trong hình2.6) nhưng 

bỏ qua thay đổi trong thời gian sóng bên do lớp nối đó. 

2.3.2.4 Thay đổi vận tốc 

Cho tới giờ, chúng ta giả thiết là biết được chính xác vận tốc của dạng 

sóng siêu âm phù hợp trong khối kiểm. Đối với khối kiểm dạng tấm làm bằng 

vật liệu đồng nhất, đẳng hướng như nhau, yêu cầu này dễ đáp ứng thông qua 

việc xác định khoảng thời gian giữa phản xạ mặt sau từ chùm tia vuông góc 

với bề mặt. Đối với hình dạng phức tạp hơn hoặc vật liệu không lý tưởng 

bằng, sự thiếu chính xác khi dự tính vận tốc hoặc thay đổi vận tốc theo vị trí 

hoặc hướng có thể là nguồn qua trọng gây ra sai sót . Để xem xét thay đổi 

trong vận tốc sẽ ảnh hưởng tới đo đạc độ sâu như thế nào, chúng ta lại một lần 

nữa bắt đầu với phương trình 2.22, coi như phương trình này thể hiện d là 

hàm của C đối với hằng số ∆t và S . Lấy vi phân tương ứng với C và d, chúng 

ta thu được 

 

Thể hiện C∆t qua S và d từ phương trình 2.17, chúng ta có 
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giá trị d nhỏ hơn nhiều so với S nên có thể đơn giản hóa như sau 

 

từ đó chúng ta suy được rằng 1% sai số C tạo ra 0.5% sai số d, error in d 

với . ∂d/∂C tăng với d nhưng không nhanh, với S = 40 mm thì sai số độ 

sâu tăng tới 0.67 của độ sâu = 60 mm (hình 2.8). 

Các kết quả trên cho thấy rất đáng đạt được giá trị vận tốc chính xác và 

khi thay đổi vận tốc xảy ra thì có thể phát sinh các sai số chiều sâu nghiêm 

trọng. Vấn đề này sẽ được đề cập lại trong Chương 7 khi thảo luận về vật liệu 

không đẳng hướng. 

Một cách duy trì kiểm tra vận tốc là quan sát thời gian của âm dội mặt 

sau. Từ phương trình 2.6 và 2.9, chúng ta có 

 

Ở đây, cần lưu ý rằng tbw và tL là thời gian di chuyển trong khối kiểm và 

chỉ có thể đo được nếu chúng ta biết thời gian trễ đầu dò. Tuy nhiên, dù trễ 

đầu dò là một đặc điểm của khối đầu dò, chúng ta chỉ đo được thời gian đó 

bằng cách áp dụng đầu dò vào khối kiểm khi đã biết vận tốc siêu âm. Thảo 

luận về ảnh hưởng của nêm đầu dò phía trên cho thấy giá trị chính xác của trễ 

đầu dò do bằng hiệu chỉnh lại dộ dày của tấm hiệu chỉnh và vận tốc siêu âm. 

Chúng ta rút ra rằng, để có thể đo đạc chính xác nhất, nên sử dụng các 

phương pháp khác để đo vận tốc siêu âm trong khối kiểm và áp dụng âm dội 

mặt sau để ước lượng khoảng cách đầu dò hiệu dụng và sẽ làm giảm ảnh 

hưởng của nêm đầu dò. Trường hợp vận tốc thay đổi trong khối kiểm, âm dội 

đáy có thể được áp dụng một cách hữu ích để theo dõi thay đổi. 
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Hình 2.8 Ảnh hưởng của sai số vận tốc 1% lên độ chính xác khi ước 

lượng độ sâu , với C = 5.9 mm/µs và S = 40 mm. 

2.3.2.5 Đặc điểm kiểm tra bề mặt 

Thảo luận về tính chính xác của kỹ thuật dựa trên giả thiết rằng bề mặt 

kiểm tra thuộc dạng tấm phẳng, nhẵn. Bất kỳ thay đổi nhỏ nào về độ phẳng rõ 

ràng làm giảm độ chính xác một chút vì sẽ phải dịch chuyển đầu dò lên hoặc 

xuống do với vị trí giả định.Sai số độ sâu sẽ thay đổi cùng với dịch chuyển 

đầu dò. Thay đổi lớn về độ phẳng sẽ phát sinh các vấn đề liên quan tới hình 

dạng – vấn đề này được xem xét cụ thể hơn trong chương khác. Nếu bề mặt 

ghồ ghề, tỷ lệ tương ứng với bước sóng siêu âm,  độ chính xác có thể bị giảm 

bởi thay đổi về độ dày trong lớp nối như đã đề cập ở trên hoặc bởi thay đổi  

về hình dạng của xung siêu âm (do thay đổi hệ số nối với tần số) 

2.3.2.6 Ảnh hưởng của độ phân giải thời gian lên độ phân giải chiều sâu 

Quay trở lại các phương trình về chiều cao và độ sâu của vết nứt  được 

phát hiện và đo đạc nhờ kỹ thuật ToFD, chúng ta thấy rằng độ phân giải của 

mức độ, vị trí chiều cao được xác định bằng độ phân giải của đo lường thời 

gian. Phân giải độ sâu ∂d có thể được suy ra bằng độ phân giải trong đo lường 
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thời gian ∂(∆t) thông qua phép lấy tích phân của phương trình 2.15 như sau 

[Silk, 1978]: 

 

trong đó θ là góc của chùm tia nối đỉnh của khuyết tật với trung tâm thiết 

bị  truyền, được đo từ bề mặt vuông góc với bề mặt kiểm tra như trong hình 

2.1. Một trục của hàm này với ∂(∆t) = 50 được thể hiện trong hình 2.9 và thảo 

luận trong phần 3.1.1. 

 

 

Hình 2.9 Phân giải độ sâu của phương pháp ToFD theo hướng chiều cao đối 

với khuyết tật nứt chìm hoặc trên bề mặt. Giả thiết độ phân thời gian là 50 ns. 

Độ phân giải của đo đạc thời gian ∂ (∆t) liên quan tới tần số tín hiệu và 

tỷ lệ lấy mẫu số. Tỷ lệ lấy mẫu phổ biến là  20 MHz và có thể lên tới  200 

MHz. Độ phân giải của một khoảng lấy mẫu và độ phân giải cao hơn (50 ns 

tại 20 MHz) có thể đạt được trong điều kiện thuận lợi theo phép nội suy [theo 

Charlesworth và Lidington, 1985]. Khoảng lấy mẫu 50 ns đem lại độ phân 

giải phù hợp với chất liệu dày với độ chính xác vừa đủ là 1mm, song để kiểm 

tra ống vách mỏng có độ dày nhỏ hơn 1mm thì cần phải sử dụng tần số và tỷ 
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lệ số cao hơn. Tỷ lệ lấy mẫu sô chỉ có lợi nếu tín hiệu có thành phần phần số 

cần tỷ lệ cao hơn (gần tới nửa tần số lấu mẫu) và nếu sự ổn định thời gian của 

hệ thống điện tử đủ tốt. Nội dung tần số của tín hiệu được quyết định một 

phần bởi thiết kế của đầu dò siêu âm và một phần bởi tính chất truyền của vật 

liệu được kiểm tra. Chúng ta sẽ không thảo luận về thiết kế đầu dò trong 

quyển sách này nhưng một số nội dung về tác động của tính chất vật liệu 

truyền lên lan truyền tín hiệu sẽ được đưa ra trong  chương 7 (liên quan tới 

vật liệu không đẳng hướng). 

Một đặc điểm quan trọng khác của phương trình 2.29 là thuật ngữ cosθ 

term trong mẫu số. Nó tóm lược sự suy giảm độ phân giải của các khuyết tật 

gần bề mặt.  Cần hiểu rõ rằng, vì  cosθ được tính bằng  , khái 

niệm gần bề mặt tỷ lệ với S. Do đó, độ phân giải trên một khuyết tật có độ sâu 

10mm đo được với khoảng cách đầu dò 80mm giống như với khuyết tật có độ 

sâu 2mm đo bằng với khoảng cách đầu dò 16 mm. Có thể rút ra qua đó là nên 

áp dụng khoảng cách đầu dò ngắn, tuy nhiên lựa chọn này còn chịu ảnh 

hưởng bởi các yếu tốc khác. Khi tìm khuyết tật sâu hay nông, góc chùm tia và 

khoảng cách đầu dò cần phải cân đối các yêu cầu đối với khuyết tật sâu/nông. 

Ở những trường hợp quan trọng, có thể cần phải quét riêng khuyết tật ở các 

vùng có độ sâu khác nhau.  

2.3.2.7 Ảnh hưởng của sự chính xác về giời gian  

Ngoài các yếu tố đề cập tới việc có thể đo chính xác khoảng thời gian 

như ở trên, chúng ra còn phải xem xét các sai số có thể khi đo thời gian.  

 Xung tín hiệu tiêu biểu từ đầu dò có độ dập nhiễu tốt tại điểm gần trục 

chùm tia sẽ bao gồm hai hoặc ba chu kỳ tần số cộng hưởng với đường bao 

gần như dạng xung Gauss. Chúng ta có thể dễ dàng đo thời gian chính xác 

với loại tín hiệu này, thường là dựa trên đo đạc từ gốc 0 xác định đầu tiên 

của tín hiệu. Cách đo này có thể đạt tới độ chính xác bằng một phần nhỏ 

khoảng thời gian của tần số chi phối, song không có nghĩa là khi sử dụng 
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kết quả đó để tính toán kích thước hoặc chiều sâu khuyết tật sẽ chắn chắn 

đạt độ chính xác tương ứng.  Nếu muốn vậy, dạng xung tín hiệu đối với 

mọi tín hiệu liên quan phải giống hệt nhau – đây là điều kiện ít khi đạt 

được hoàn toàn trong thực hiện. 

Có hai yếu tố ảnh hưởng cần xem xét: thứ nhất, việc đo lương thường liên 

quan tới các xung di chuyển với các quãng đường đủ xa từ trục của một hoặc cả 

hai đầu dò để có thể xảy ra hiện ra hiện tượng biến dạng xung; thứ hai, pha của 

xung có thể dao động tùy thuộc vào viêc xung đó trải qua quá trình nhiễu xạ 

hoặc phản xạ trên đường đi. Hai yếu tố này sẽ được xem xét riêng. 

Lý thuyết thay đổi dạng xung theo góc từ trục chùm tia được đề cập 

trong phần A.5 của phụ lục. Ở đây chúng ta chỉ rút ra hai đặc điểm quan trọng 

của lý thuyết đó: 

• Đối với chùm tia di chuyển theo một góc từ trục chùm tia và góc này 

lớn hơn độ rộng danh định của chùm tia  , xung được chia thành các thành 

phần đầu và đuôi – các phần này dường như xuất phát từ các điểm gần nhất 

và xa nhất của mặt đầu dò. Chiều rộng danh định của chùm tia được tính bằng   

,  trong đó D là đường kính đầu dò và λ là bước sóng ở tần số 

trung tâm của xung trên trục. 

• Do chiều rộng chùm tia phụ thuộc vào tần số nên các thành phần có tần 

số thấp trở nên chi phối (một cách tương đối) khi góc từ trục chùm tia tăng lên 

và có thể ảnh hưởng mạnh tới hình dạng xung, đặc biệt là ở những góc lớn 

hơn nhiều so với chiều rộng danh định của chùm tia. Mức độ ảnh hưởng quan 

sát được tùy thuộc vào đáp tuyến tần số thấp của bộ khuyếch đại thu.  

Ảnh hưởng của các hiệu ứng lệch trục lên tín hiệu khuyết tật được minh 

họa trong phần trên hình 2.14 và đề cập cụ thể hơn trong phần 2.3.4. Phần 

minh họa ở phía dưới hình 2.14 cho thấy có thể giảm ảnh hưởng nhờ vào việc 

giảm đường kính hiệu dụng đầu dò. Ở đây, chúng ta vào tình huống quan 

trọng nhất, tại đó tín hiệu khuyết tật xuất phát từ gần trục chùm tua của cả hai 

đầu dò và song bên được sử dụng làm tham chiếu thời gian.  
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Từ phần A.5, có thể thấy rằng: với điều kiện là thành phần có tần số thấp 

suy giảm gần do bộ khuyếch đại thu, hình dáng đặc trưng của xung sóng bên 

sẽ là dạng xung trung tâm với các thành phần đầu và đuôi bằng nửa biên độ. 

Trên thực tế, các phần này có vẻ nhỏ hơn thế và đôi khi khó phát hiện được 

bên B-scan dạng màu xám. Hình 2.2 có dấu vết dạng đuôi sóng bên, còn phần 

đầu sóng bên có thể đã xuất hiện trước khi cổng ghi bắt đầu. Nhìn chung, các 

thành phần này không đủ lớn để gây nên ảnh hưởng. 

Xung trung tâm có ít chu kỳ hơn so với xung nằm trên trục và tần số hơi 

thấp hơn. Hình dáng của xung trung tâm khá giống phần trung tâm của xung 

nằm trên trục, cụ thể là gốc không của hai xung song song nhau. Đây rõ ràng 

là điểm đo lường cần áp dụng và nếu sử dụng bất kỳ điểm nào khác sẽ có sai 

số. Nếu bộ khuyếch đại nhận có đáp tần phẳng xuống tới mức tần số rất thấp, 

xung trung tầm của sóng bên có thể bị làm “lu mờ” giống các thành phần phụ 

thành giống dạng chỉ có một chu kỳ. Trong trường hợp này, phần điểm điện 

áp bằng  0 vẫn là tham chiếu thời gian chính xác.  

Khó có thể chính xác về mức độ sai số có thể phát sinh khi sử dụng lựa 

chọn sai điểm đo lường vì điều này phụ thuộc vào hình dạng xung. Tuy nhiên, 

rõ ràng là sai số tối thiểu một chu kỳ tại tần số danh định có thể xảy ra, dẫn tới 

các sai số khi đo độ sâu vài mm tại 5 MHz với khoảng cách đầu dò tiêu biểu 

80 mm. Con số đó lớn hơn bất kỳ sai số nào mà chúng ta đã xem xét ở trên, 

có lẽ chỉ ngoại trừ trường hợp thay đổi độ dày lớp nối chưa hiệu chỉnh.  

Giờ chúng ta đi tới vấn đề về pha tín hiệu. Khi thảo luận về hình dạng 

xung, chúng ta đã ngầm bỏ qua ảnh hưởng của quá trình nhiễu xạ lên pha. Lý 

thuyết này được miêu tả cụ thể trong phần A.4 với nội dung chính như sau: 

đối với góc đầu dò thường được sử dụng (45◦ – 70◦), pha của tín hiệu từ đáy 

của vết nứt nên chậm hơn so với pha sóng bên 1 giá trị bằng π/4, pha của tín 

hiệu từ đỉnh vết nứt nhanh hơn với giá trị bằng 3π/4. Ravenscroft, Newton và 

Scruby [1991] đồng ý với lý thuyết về vết mức mỏi dạng mở nhưng lại nhận 

thấy các kết quả với các loại khuyết tật khác. Cách tiếp cận thông thường với 



Giáo trình nội bộ của VISCO 46 

pha tín hiệu là giả định tín hiệu từ đáy khuyết tật có cùng pha với sóng bên và 

trái pha với đỉnh khuyết tật (với âm dội mặt sau thì ngược lại). Nói chung, đo 

đường lựa trên các giả định như thế sẽ có sai số khoảng 1/8 giai đoạn tại tần 

số trung tâm của xung, mặc dù có thể phát sinh sai số gấp đôi tùy vào bản 

chất khuyết tật. Thường thì sai số này ít hơn khoảng lấy mẫu số nên không 

gây ảnh hưởng lớn, trừ các trường hợp cần độ chính xác cao nhất. Burch and 

Ramsey [1986] minh họa cách đo pha tín hiệu chính xác bằng số hóa (xem 

phần 5.8.2) và hàm ý có thể thu được thời gian tín hiệu chính xác mà không 

cần tới pha. Trường cập cần kết quả rất chính xác thì có thể áp dụng phương 

pháp này để loại bỏ sai số chiều sâu cho khác biệt pha.   

 

Hình 2.10: Quỹ tích hình elip của các điểm có thời gian dịch chuyển 

không đổi từ đầu phát Tx tới đầu nhận Rx. 

Từ thảo luận này, chúng ta có thể rút ra một số nguyên tắc có ích để đạt 

kết quả đo lường chính xác với kỹ thuật ToFD  . 

 Sử dụng các đầu dò nhỏ nhất phù hợp với cường độ tín hiệu vì chúng 

có chiều rộng chùm tia lớn hơn và do đó tín hiệu lệch trục (như sóng bên) sẽ ít 

bị biến dạng hơn so với các đầu dò lớn hơn 

 Nếu sử dụng sóng bên để xác định thời gian, hãy kiểm tra hình dạng 

sóng tương ứng với hình dạng tín hiệu từ gần trung tâm chùm tia và lựa chọn 

cẩn thận quy trình kiểm tra chính xác. Cần lưu ý sự tương ứng giữa trung tâm 
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sóng bên và trung tâm tín hiệu khuyết tật, Nếu muốn sử dụng gốc không được 

xác định đầu tiên của tín hiệu khuyết tật để đo đạc thì có thể sẽ cần phải thêm 

phần điều chỉnh độ lệch vào thời gian sóng bên 

 Trường hợp góc đầu dò nhỏ hơn 60◦ nhiều, có lẽ nên sử dụng âm dội 

mặt sau làm tham chiếu. Thay vào đó, đối với khối kiểm có độ dày không đổi, 

nên đo khoảng cách đầu dò và trễ đầu dò một cách chính xác nhờ hiệu chỉnh 

trên khối mẫu có cùng chất liệu với khối kiểm và sử dụng số liệu đó để tính 

toán độ sâu khuyết tật hơn là áp dụng thời gian âm dội từ đáy hoặc sóng bên.  

 Kiểm tra cẩn thận pha của tín hiệu khuyết tật và chọn điểm đo tương 

ứng, nếu không sai số có thể lên tới nửa giai đoạn của thời gian đo được ở 

đỉnh khuyết tật so với ở đáy khuyết tật.  

Trong vật liệu có độ suy giảm cao có thể xảy ra thay đổi đáng kể về hình 

dạng xung so với độ sâu. Đó là do suy giảm gần như luôn tăng với tần số, như 

thế tín hiệu di chuyển trong quãng đường dài hơn có thành phần tần số cao sẽ 

giảm tương đối nhiều hơn so với các thành phần có tần số thấp. Trường hợp 

này có thể khó tiến hành đo quãng giữa các phần tương đương của dạng sóng 

hoặc có thể do sai số hệ thống, vì thế có khả năng làm giảm độ chính xác của 

phương pháp với loại thiết bị này.  

 

Hình 2.11 Các quỹ tích hình elip của đỉnh vết nứt xác định bởi các điểm 

thoài gian khác nhau.Trên hình thế hiện một bộ phát và hai bộ nhận; trường 

hợp có hai bộ phát và một bộ nhận sẽ tạo ra sơ đồ tương đương. Đỉnh khuyết 

tật nằm ở giao điểm hai hình elip. 
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2.3.3 Quỹ tích của kích thước chiều dọc hoặc độ sâu vết nứt 

Cho tới giờ, chúng ta đã xem xét trường hợp đơn giản hóa khi vết nứt 

nằm đối xứng giữa đầu dò thu và đầu dò phát, tuy nhiên đó không phải là vị 

trí thường gặp nói chung của đầu dò và khuyết tật. Nhìn chung, vết nứt sẽ 

nằm ở vị trí nào đó giữa hai đầu dò như trong hình 2.1 nhưng không nhất thiết 

phải nằm giữa. Vị trí có thể có đỉnh vết nứt nằm trên các quỹ tích của thời 

gian di chuyển bất biến, đó là các vòng cung elip với các trung tâm của hai 

đầu dò là các quỹ tích như trong hình 2.10. 

 Từ hình, chúng ta có thể thấy rõ còn một số vấn đề nhập nhằng liên 

quan tới chiều sâu thực sự từ bề mặt và chiều cao của vết nứt chỉ sử dụng hai 

đầu dò để đo, mặc dù sai số sẽ tương đối nhỏ nếu khuyết tật nằm gần vị trí 

trung gian (như giả định có được từ phương trình 2.10 và 2.11). Nếu chúng ta 

thêm một đầu dò thu hoặc phát nữa như trong hình 2.11 thì vấn đề trở nên rõ 

ràng, ít nhất là đối với khuyết tật dài vô hạn. 

Đối với các khuyết tật thực sự có kích thước ba chiều, nếu muốn đo kích 

thước và xác định rõ vị trí thì tối thiểu cần bốn đầu dò hoặc phương thức đạt 

hiệu quả tương tự bằng cách quét nhiều lần ở các khoảng cách khác nhau. 

Thông thường , phải cần thêm nhiều cặp đầu dò hơn nữa – đó là  một phần 

quan trọng nhằm đảm bảo có thể phát hiện đúng vị trí và đo đạc chính xác vết 

nứt trong vật liệu có thành mỏng (như nồi áp suất của một lò phản ứng nước 

áp lực). Lý giải cho việc áp dụng nhiều đầu dò được đề cập cụ thể trong phần 

4.1.2 còn kinh nghiệm áp dụng pha đầu dò phức tạp trong DDT được thảo 

luận trong phần 8.4. Hình 2.12 là ví dụ về các quỹ tích từ một vài cặp đầu dò 

phát-thu, lấy từ hình quét một vùng khuyết tật của một trong số các tấm trong 

DDT [Hawker, 1983]; tọa độ z (chiều cao)  trực tiếp từ được xác định trực 

tiếp từ trình bày đồ thị.  
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Hình 2.12 Các quỹ tích được đặt chung trên đầu và đỉnh của cả hai 

cạnh x và y, thể hiện các vị trí có thể của cạnh nhiễu xạ từ các quan sát riêng 

lẻ. Các tọa độ z được xác định trực tiếp từ trình bày đồ thị [Hawker, 1983]. 

2.3.4 Các đường cong nhiễu xạ 

Kỹ thuật ToFD ban đầu được phát triển làm công cụ đo các vết nứt đã 

biết rõ vị trí. Song trên thực tế,  kỹ thuật này cũng thường được áp dụng để 

phát hiện khuyêt tật, nhờ có hiển thị B-scan cũng như sự nhanh nhạy chính 

xác của đôi mắt và trí não con người về kết hợp không gian. Sự kết hợp 

không gian trong hình ảnh B-scan có dạng đường Tín hiệu, được tạo ra khi 

các đầu dò tiến tới gần và ra xa khuyết tật. Rõ ràng là Khuyết tật mà đối xứng 

giữa đầu dò phát và đầu dò thu vuông góc với mặt phẳng chứa chùm âm và 

vuông góc với bề mặt kiểm tra, khi dó thời gian truyền của xung là nhỏ nhất. 

Khi đầu dò dịch chuyển ra khỏi vị trí này và dọc theo đường quét vuông góc 

với mặt khuyết tật, thời gian di chuyển sẽ tăng. Do đó, nếu quét đầu dò từ một 

phía của vị trí đối xứng sang phía bên kia, thời gian di chuyển của tín hiệu 

nhiễu xạ sẽ giảm xuống mức tối thiểu và sau đó tăng lên, tạo thành một đường 
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cung trên hiển thị B-scan. Có thể nhìn thấy đường cung như vậy trên hình 2.2 

trong hình quét một lỗ cạnh bên chìm. 

 Để minh họa một số đặc điểm của các đường cung này, chúng ta xem 

xét một tình huống đơn giản hóa, trong đó các đầu dò phát và thu nằm trên 

một bề mặt phẳng và xem xét thời gian truyền sóng  của một xung tán xạ do 

lỗ rỗng hình nhỏ tại độ sâu d.  Khuyết tật này về bản chất là một vật tán xạ 

điểm. Để đo tác động quét đầu dò, sẽ dễ dàng hơn khi cố định đầu dò phát và 

thu, để khuyết tật di chuyển dọc theo đường song song với bề mặt tấm. Sau 

đó, ta có được thời gian truyền sóng dưới dạng hàm của của khoảng cách 

khuyết tật dọc theo hướng scan với xuất phát điểm ngẫu nhiên. Gốc tọa độ 

được đặt nằm trên bề mặt. Vị trí đầu dò được cố định tại điểm (−S,0,0) (đầu 

dò phát) và (S,0,0) (đầu dò thu). Khi coi vị trí khuyết tật là (x, y,−d), chúng ta 

tính được thời gian truyền sóng như sau: 

 

trong đó C là vận tốc tín hiệu thích hợp. Phương trình này áp dụng cho 

một vị trí cố định của lỗ rỗng nhỏ. Nếu chúng ta mô phỏng quét đầu dò bằng 

cách để khuyết tật dịch chuyển dọc theo một đường đi song song với bề mặt, 

dạng đường thẳng sau 

 

chúng ta sẽ thu được một dạng phương trình được ít biết đến. Tuy nhiên, 

có một trường hợp đặc biệt khi các đầu dò quét song song với trục y và khuyết 

tật nằm đối xứng giữa các đầu dò (D-scan). Khi đó, x = 0 và 

 

y cho biết vị trí quét và k2 ≡ S2 + d2 là hằng số. Phương trình 2.31 được 

coi là phương trình hypecbon, gồm 2 nhánh. Trong nhánh cần quan tâm, giá 
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trị t là tối thiểu tại vị trí mà ở đó các đường tán xạ nằm trên bề mặt xác định 

bởi hai trục chùm tia. Giá trị t tăng khi các điểm dịch chuyển khỏi bề mặt đó. 

Theo lý luận vật lý, mặc dù các quỹ tích tín hiệu chỉ có dạng hypecbon trong 

trường hợp đặc biệt ở trên, chúng sẽ có hình dạng chung giống nhau đối với 

mọi đường quét trong hình dạng đơn giản. Cụ thể trong trường hợp khuyết tật 

sâu, các quỹ tích tín hiệu của đường quét song song với bề mặt được xác định 

bởi trục các trục chùm tia thì sẽ trông rất giống dạng hypecbon. Tuy nhiên các 

quỹ tích sẽ ngày càng phẳng tới mức tối thiểu khi tiếp bề mặt được tiếp cận 

gần (xem hình 5.5). 

 Khi khuyết tật xa hẳn khỏi trục chùm tia của đầu dò, ngay cả khuyết tật 

đơn giản cũng có thể tạo ra các dạng đường cung phức tạp. Các đường cung 

này xuất hiện vì tín hiệu tạo ra tại các cạnh đầu dò riêng rẽ có thể di chuyển 

tới khuyết tật và quay trở về đầu dò thu dưới dạng các gói sóng dễ nhận biết. 

Điều này khiến như thể có tới 2 bộ phát và 2 bộ thu cho mỗi bộ đầu dò vì có 

thể tạo ra tới 4 đường cung cho mỗi cạnh ngoài cùng của khuyết tật. Các tác 

động này chỉ đáng chú ý ở vùng trường gần của đầu dò. Hình 2.13 thể hiện 

dưới dạng biểu đồ về hình dạng được sử dụng trong phần thảo luận tới về 

nguồn gốc của các đường cung và đồng thời dự đoán hình dạng của cung đối 

khi sử dụng các đầu dò có đường kính 15 mm, khoảng cách 150m để quét qua 

một điểm khuyết tật nằm dưới bề mặt 50 mm. Vết nứt sẽ có mô hình cung 

tương tự ở đỉnh và đáy cạnh, với điều kiện là kích thước chiều cao của khuyết 

tật lớn hơn độ dài xung hoặc lớn hơn khoảng 2λ. 
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Hình 2.13 Nhiều đường cung được tạo ra do cạnh trong, ngoài của đầu 

dò thu và đầu dò thu. Các đầu dò có đường kính 15 mm, góc chùm là 60◦ và 

khoảng cách 150 mm; đỉnh khuyết tật nằm ở vị trí 50m dưới bề mặt. 

 Trong hình dạng thể hiện trên hình 2.13, khoảng cách giữa các đầu dò 

là 2S, mỗi đầu dò có đường kinh 2p, khuyết tật có chiều sâu z, x là khoảng 

cách ngang của khuyết tật từ mặt phẳng nằm giữa đầu dò phát và thu (khoảng 

cách giữa hai đầu dò của đầu dò từ vị trí thời gian dịch chuyển tín hiệu tối đa). 

Nếu trong phân tích bao gồm cả hình dạng đầy đủ của nêm đầu dò và phản xạ 

theo định luật Snell ở bề mặt khối kiểm thì chỉ có thể thu được nghiệm dưới 
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dạng số - đó là cách tính toán đường cong trong hình 2.13. Tuy nhiên, có thể 

đạt được nghiệm xấp xỉ theo công thức sau tính sau (Coffey and Chapman 

[1983]), trong đó đầu dò và phần nêm được thay thế bằng đầu dò ảo có bán 

kính p = a(cosθ/cosψ), a là bán kính đầu dò thực tế còn θ và ψ lần lượt là góc 

nêm và góc chùm tia. Các đầu dò ảo được đặt nằm giữa điểm chỉ số trên bề 

mặt khối kiểm và nằm vuông góc với trục chùm tia. Đường đi từ các đầu dò 

này tới điểm thuộc bên trong khối kiểm được coi là nằm toàn bộ bên trong vật 

liệu khối kiểm, có nghĩa là các điểm chỉ số bị coi như xóa bỏ khỏi bề mặt.   

Chúng ta xác định u = psinθ và v = pcosθ. Với những thay đổi này, thời 

gian dịch chuyển trở thành ti, i = 1,2,3,4, được tính bằng 

 

trong đó các đường đi được đặt như sau: i = 1 cho các tia a+d trên hình 

2.13, αi = βi = +1; i = 2 cho các tia a + c với αi = +1, βi = −1; i = 3 cho các 

tia b + d với αi = −1, βi = +1; và i = 4 cho các tia b + d với αi = βi = −1. θb 

là các góc chùm tia. Đường cong tính toán được từ các công thức có hình 

dạng thống nhất sát với các đường thể hiện trên hình 2.13. Tuy nhiên, chúng 

bị thay thế trên trục thời gian bằng một đại lượng không đổi trước đo do thời 

gian trong siêu âm ở đế đầu dò bị bỏ qua. 

 Bản thân các đường cung thể hiện sự khác biệt về thời gian dịch chuyển 

dọc theo các đường đi khác nhau; song thì phải chú ý tới ảnh hưởng của hình 

dạng xung khi xem xét tác động lên các tín hiệu quan sát được. Nói chung, 

xung di chuyển theo các đường đi khác nhau sẽ chồng lên nhau và giao thoa, 

qua đó làm biến đổi hình dạng xung. Tác động chính xác sẽ tùy thuộc vào tần 

số chủ đạo củ xung và hình dáng đường bao. Ở đây, chúng ta giả thiết một 

loại xung tiêu biểu với đường bao xấp xỉ dạng hàm Gauss centred on 5 MHz. 

Trong trường hợp cụ thể được minh họa trong hình 2.13, cặp đường cung gần 

như trùng với phần lớn chiều dài cung. Tác động nhằm chia tín hiệu làm hai 
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đường cung, với  hình dạng xung khác với dạng xung cơ bản ở chỗ: có các 

thành phần tần số cao hơn tần số trung tâm và bị suy giảm đôi chút.  Hiện 

tượng giao thoa triệt tiêu xảy ra tại tần số chủ đạo, làm tạo ra xung có hình 

dạng bị thay đổi lớn và thành phần có tần số thấp chủ đạo. 

Các đặc điểm này được thể hiện trên hình 2.14. Trong hình là các đường 

cung ghi nhận từ khối có các lỗ khoan cạnh bên. Hình phía trên thể hiện tín 

hiệu thu được từ các đầu dò có đường kính 15 mm. Các đường cung từ bề mặt 

trên của lỗ làm giảm độ đo lường chính xác và tín hiệu từ bề mặt phía dưới 

của lỗ bị che khuất. Đối với đầu dò nhúng, có một giải pháp là che bề mặt đầu 

dò bằng chất hấp thu như polytetrafluoroethylene (PTFE), chỉ để lai một lỗ 

nhỏ. Lỗ có thể có dạng hình tròn hoặc hình rãnh để năng lượng có thể qua 

nhiều hơn, trục dài ở vị trí vuông góc với bề mặt chứa trục chùm tia. Chiều 

rộng aperture xác định chiều rộng của đầu dò khi tính toán khoảng cách 

trường gần và do đó có thể được chọn để đảm bảo khuyết tật nằm trong vùng 

trường xa. Kết quả che đầu dò với các rãnh rộng 3mm được thể hiện trên hình 

2.14. Các đường cung tín hiệu từ bề mặt phía trên của lỗ trở thành đường đơn; 

với lỗ phía tay trái, tín hiệu từ bề mặt dưới giờ được xác định rõ. 

Kết luận được rút ra ở đây là: đối với việc đo khuyết tật ở cự ly ngắn, 

việc che các đầu dò sẽ giúp cải thiện độ chính xác đo lường tương đương như 

khi sử dụng đầu dò có đường kính nhỏ hơn.  Từ đo, chúng ta có thể đưa ra 

nguyên lý chung như sau: để đảm bảo độ chính xác cao nhất, nên sử dụng đầu 

dò có đường kính nhỏ nhất và cung cấp cường độ tín hiệu thỏa đáng. 
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Hình 2.14 Hình phía trên minh họa ví dụ các đường cong nhiễu xạ được tạo ra 

bởi các tín hiệu di chuyển riêng rẽ tới mỗi cạnh và từ mỗi cạnh của cả hai đầu dò. 

Hình phía dưới minh họa độ chính xác được cải thiện nhờ che bề mặt đầu dò 

2.4  Các phương pháp thay thể để ước tính độ sâu vết nứt 

Có rất nhiều phương pháp xác định độ sâu vết nứt dựa vào thông tin 

ToFD chứ không dựa vào phân bố đối xứng đầu dò quanh vết nứt. Curtis và 

Hawker [1983] và Hawker [1983] áp dụng thông tin từ tối đa 42 tổ hợp của 

bộ đầu dò phát và thu (trong tổng số 64 tổ hợp có thể)  để xác định kích thước 

ba chiều của  đỉnh vết nứt. Họ tìm ra điểm giao chung của các quỹ tích elip 

như trong hình 2.12. 
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Mak [1985] miêu tả một số cách tiếp cận lý thuyết để xác định đặc điểm 

của độ sâu khuyết tật. Đối với cấu hình xung dội trong trường hợp khoảng 

cách giữa hai đầu dò là 2S, độ sâu của đỉnh vết nứt được tính như sau   

 

trong đó P1 và P2 là thời gian di chuyển xung dội từ mỗi đầu dò tới đỉnh 

của vết nứt, C là vận tốc truyền của sóng đàn hồi trong vật liệu thử nghiệm. 

Một phương pháp khác sử dụng hai đầu dò, một cái làm bộ phát và một cái 

làm bộ thu. Người ta đo đạc thời gian di chuyển quanh vết nứt, sau đó di 

chuyển đầu dò (hoặc sử dụng nhiều hơn một cặp đầu dò) và ghi lại thời gian 

di chuyển 

Nếu p11 và  p12 là các vị trí gốc của đầu dò, đỉnh của đầu dò nằm trên một 

đường elip có quỹ tích (p11,0) và (p12,0). Nếu vị trí mới của đầu dò hoặc vị trí 

một cặp đầu dò khác là  (p21,0)và  (p22,0),  độ sâu của vết nứt được tính như 

sau [Mak, 1985] 

 

trong đó a1 và b1 là các bán trục lớn và bán trục nhỏ của hình eclip thể 

hiện các thời gian di chuyển từ các vị trí đầu dò đầu tiên. x1 là trung tâm của 

hình elip đầu tiên  (bình quân vị trí của các trung tâm đầu dò) và x là vị trí của 

đỉnh đầu dò, được tính bằng nghiệm của phương trình. 

 

với  

 

và 
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Cho tới giờ, các điểm tới chùm tia vào vật liệu kiểm tra được giả thiết là 

cố định trên trục âm có biên độ tối đa trong mặt cắt chùm tia. Từ khi chùm tia 

phân kỳ áp dụng để phát hiện vết nứt không nằm trên trục âm, điều đó rất có 

ích để điều chỉnhcác điểm tới thực tế của chùm tia. Chúng thường không tương 

ứng với trục âm được đánh dấu trên đầu dò và sai số có thể lớn, đặc biệt khi 

kiểm tra nhúng. Mak [1986] đã đưa ra một sơ đồ số để hiệu chỉnh cần thiết cho 

cả trường hợp đo lường dùng đầu dò nhúng và đầu dò tiếp xúc. Mô hình số 

được lặp lại và cần lặp lại năm lần grong thử nghiệm với máy tính để  đạt được 

độ chính xác 0.0001 mm. Mô hình đưa ra giải định rằng chùm tia âm thanh tỏa 

ra từ trung tâm tinh thể đầu dò. Tuy nhiên, trên thực tế, sai số thử nghiệm sẽ 

tùy thuộc vào việc đầu dò được sản xuất chính xác tới mức nào. Đối với đâu dò 

hội tụ, sóng âm có thể được coi là tỏa ra từ tụ điểm và việc đo thời gian phải 

được tiến hành tương ứng với tụ điêm này. Cần lưu ý: đầu dò hội tụ giúp tạo ra 

chùm tia góc rộng với cường độ mạnh hơn thông qua việc giảm đường kính 

của đầu dò thông thường, song các tác động ở cạnh chùm tia như được đề cập 

trong phần 2.3.2.7 vẫn có thể xảy ra ở các góc ngoài chiều rộng chùm tia. 

2.5 Kỹ thuật đầu dò đơn 

Chúng ta sẽ không thảo luận việc kỹ thuật đầu dò đơn có thể được gọi là 

ToFD hay không. Trong đại đa số trường hợp, sự sắp xếp đầu dò tối ưu để 

triển khai hiệu quả kỹ thuật ToFD sẽ liên quan tới ít nhất hai đầu dò. Tuy 

nhiên, kỹ thuật đầu dò đơn vẫn nhằm dựa vào tín hiệu nhiễu xạ và có thể được 

coi là một trường hợp khá đặc biệt của ToFD. Ở đây, chúng ta sẽ xem xét một 

số ví dụ về công trình nghiên cứu dạng này nhưng không đi sâu.  

Công trình nghiên cứu thời kỳ đầu do Hunt [1975], Miller, Fujczak 

vàWinters [1973] tiến hành. Nó thường được đề cập tới là ‘phản xạ tại đỉnh vết 

nứt” và sau đó được Silk [1979b] review cùng với một số kết quả ban đầu thu 

được tại Harwell. Lidington và Silk [1975] sử  dụng một đầu dò sóng bề mặt để 

đo chiều sâu vết nứt. Với các kết quả này, Silk đã đạt được độ chính xác khoảng  

±1mm dù kết quả này ít nhất quán hơn so với khi sử dụng từ hai đầu dò trở lên. . 
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Có hai nhân tố khiến việc sử dụng một đầu dò để đo chính xác chiều sâu 

trở nên khó khăn hơn so với khi dùng cặp đầu dò ToFD. Thứ nhất, nếu có sai 

số khi đánh dấu điểm chỉ số đầu dò, độ sâu đo được với một đầu dò sẽ bị ảnh 

hưởng hơn so với trường hợp cặp đầu dò tại các góc chùm tia thường được sử 

dụng. Đó là do sai số khoảng cách đối với cặp đầu dò được bù đắp một phần 

từ tác động của tín hiệu hiệu chỉnh (thường là sóng bên). Thứ hai, cần phải 

biết chính xác góc tín hiệu đến khi áp dụng một đầu dò – trong khi đó, với đo 

lường bằng kỹ thuật ToFD thì không cần tới điều này. Dù có thể do chính xác 

góc chùm tia của đầu dò nhưng sự thay đổi biên độ nhiễu xạ do góc có thể có 

nghĩa là góc chùm tia hiệu dụng của tín hiệu tại đỉnh vết nứt hơi khác.  

Trong quá trình khiểm tra tấm mẫu 3 và 4 của Thử nghiệm DDT (được 

thảo luận trong phần 8.4), các đầu dò trong phương pháp ToFD và dạng đầu 

dò tinh thể kép, sóng nén 70o, , tần số 2MHz đều có hiêu quả trong việc phát 

điện và đo kích thước khuyết tật dưới tấm ốp trong thép ferrit ốp khoảng chất 

auxtenit. Kiểu sắp xếp vật liệu này thường gặp trong bình áp lực thép, đặc biệt 

là trong ngành hạt nhân.  

Tuy nhiên, người ta gặp phải khó khăn khi sử dụng kỹ thuật ToFD để 

xác định kích thước các khuyết tật kéo dài < 5 mm dưới mặt phân cách giữa 

lớp ốp auxteni và gốc ferrit. Đó là do sự tồn tại của sóng bên,  làm khuất tín 

hiệu nhiễu xạ đỉnh của các khuyết tật gần với bề mặt; ngoài ra còn do độ phân 

giải kém cỗ hữu gần bề mặt. Đối với các khuyết tật chìm gần bề mặt, người ta 

chỉ biết được kích thước khuyết tật trong khoảng 5mm, dù biết trước cận trên. 

Nếu khuyết tật cắt bề mặt hoặc mặt phân cách của tấm ốp thì sóng bên bị xáo 

trộn và có thể biết được cận của kích thước chiều cao khuyết tật. Một hướng 

giải quyết của kỹ thuật ToD là chỉ dùng một đầu dò và áp dụng sóng nhiễu xạ 

sau từ các cạnh ngoài cùng của khuyết tật. Thử nghiệm này do Bann và 

Rogerson [1984] tiến hành với kết quả được xem so với kỹ thuật tinh thể kép, 

sóng nén 70o, , tần số 2MHz. Khối thử làm bằng thép ferrit, gồm một loạt các 

rãnh hình elip, cắt bề mặt được tạo bằng máy để mô phỏng các vết nứt dưới 
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lớp ốp. Các lỗ đều nhẵn và có chiều cao dao động từ 1mm tới 5mm, được chia 

thành bốn nhóm với tỷ lệ chiều dài so với chiều cao là: 1:1, 3:1, 6:1 and 12:1. 

Khối thử được ốp dạng dải bằng lớp auxtenit kép, lớp đầu loại 309L và lớp 

thứ hai loại 308L để pha loãng phần hợp kim của lớp đầu. Độ dày lớp ốp cuối 

cùng là 8 mm (±0.5 mm) với sai số độ nhăn nằm trong khoảng 0.5 mm, độ 

nhám bề mặt 250CLA (trung bình đường tâm tính bằng đơn vị microinch), 

như vậy độ nhám trung bình khoảng 6.3µm Ra. 

 

Hình 2.15: So sánh kỹ thuật ToFD xung dội và đầu dò đơn để đo khuyết tật dưới lớp ốp:  

(a) xung dội với đầu dò 70o chiều dọc, tiêu cự 18 mm, (b) giống như trường hợp (a) 

nhưng tiêu cự là33 mm, (c) kỹ thuật đầu dò đơn ToFD [Bann và Rogerson, 1984]. 
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Đầu dò đơn được sử dụng là loại đầu dò tinh thể kép, sóng nén 45o, tần 

số hoạt động là 5 Mhz. Chiều rộng chùm tia 6 dB vào khoảng 3 mm đối với 

phạm vi độ sâu 5 – 15 mm; độ dài xung ngắn vừa đủ để tạo ra độ phân giải 

không gian của tín hiệu nhiễu xạ đỉnh các rãnh lỗ kéo dài  vào trong lớp ốp và 

tấm mẫu. 

Kết quả ban đầu từ đầu dò đơn cho thấy lớp phủ bề mặt giống như lớp ốp 

gây ra các tín hiệu giả và do đó được tiếp đất. Kết quả độ sâu đo được thực tế 

so với chủ định khi áp dụng các kỹ thuật các nhau được minh họa trong hình 

2.15. Bann và Rogerson [1984] chỉ báo cáo kích thước khuyết tật chủ định vì 

lúc đó kích thước thực tế chưa được xác định bằng kiểm tra phá hủy. Chiều 

cao rãnh thực tế có thể khác so với chủ định do nóng chảy kim loại gốc; vì thế 

trong hình 2.15 (c), các đối xạ lý tưởng đối với lượng nóng chảy cố định 0.5 

mm và 1 mm được thể hiện dọc theo đường không tan chảy. Một yếu tố khác 

không được xem xét tới trong kết quả là thay đổi có thể xảy ra trong kẽ nước 

giữa đầu dò nhúng và bề mặt ốp. Thay đổi khoảng cách cục bộ 0.25 mm có 

thể dẫn tới thay đổi 1mm độ sâu đỉnh vết nứt ước tính. Thay đổi vận tốc siêu 

âm và chiều dài đường đi trong lớp ốp có thể gây thêm sai số (xem phần 

7.1.5). Tuy thế, Bann và Rogerson kết luận rằng có thể đo khuyết tật dưới lớp 

ốp chính xác hơn khi sử dụng kỹ thuật ToFD. 

2.5.1 Kỹ thuật xung phụ thuộc Pulse và mô đun đầu dò SLIC 

Một cải tiến so với kỹ thuật đầu dò đơn được thảo luận ở trên là sử dụng 

hai tinh thế hoặc hai đầu dò , cả hai đều được gắn trên một nêm chung làm 

bằng nhựa pespec An improvement over the single probe techniques 

discussed above is to use two crystals, or two transducers, both mounted on a 

common perspex (luxit). Đây chính là cơ sở của loại đầu dò SLIC được ấp 

bằng sáng chế cho Viện nghiên cứu  Tây Nam Texas phát triển. SLIC là từ 

viết tắt của Kiểm tra biến dạng và chiều dọc vết nứt. Các đầu dò riêng lẻ được 

sử dụng để phát và thu sóng đàn hồi. Những thiết bị phát hiện đa chùm tia và 
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đo lường này đã được áp dụng thành công để giám định các thành phần bình 

áp lực lò phản ứng đang hoạt động.  [Flach, Clayton và Lagleder, 1985]. 

Mô đun SLIC-40 áp dụng mỗi sóng nén được dùng để phát hiện vết nứt 

còn đầu dò tân tiến sử dụng sóng biến dạng chuyển đổi và sóng nén để đo 

kích thước. Việc sử dụng cả sóng nén và sóng biến dạng tạo ra khoảng cách 

lớn hơn giữa các xung và do đó sẽ tạo ra độ phân giải tốt hơn. Các thiết kế 

được thử nghiệm khác bao gồm các mô đun chỉ sử dụng sóng biến dạng.  

Mô đun đo lường SLIC-50 đã được sử dụng thành công để đo các vết nứt 

mỏi gần bề mặt và dưới lớp ốp trong các khối thử cho nồi áp suất có lớp ốp. 

Sóng nén được áp dụng để truyền âm vết nứt. Sóng nén nhiễu xạ được nhận tại 

đỉnh vết nứt còn sóng biến dạng chuyển đổi bị nhiễu xạ tại đáy vết nứt. Kích 

thước chiều dọc vết nứt có thể được suy từ khác biệt thời gian giữa hai xung. 

Tín hiệu từ module SLIC được thể hiện bằng trục biên độ tín hiệu được mã hóa 

màu đối diện với vị trí đầu dò và thời gian truyền như trong sơ hồ minh họa 

hình 2.1. Khoảng cách giữa hai xung gần như độc lập với vị trí quét đầu dò, 

mặc dù giá trị được sử dụng là khi xung từ đáy vết nứt đạt biên độ tối đa.    

[Gruber, Hamlin, Grothues and Jackson, 1986] cũng tiến hành diễn giải 

tự động các hình ảnh được tạo  ra bằng những thiết bị quét tự động – các thiết 

bị này sử dụng mô đun SLIC. Qua đó, họ đã thực sự mở ra khả năng kiểm tra, 

phát hiện và đánh giá tự động các vết nứt trong quá trình hoạt động.  
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Hình 2.16: Hiển thị tiêu biểu của kiểm nghiệm khi sử dụng các đầu dò 

siêu âm LIC-50   

2.5.2 Phương pháp đánh giá dữ liệu thời gian truyền ALOK 

Dữ liệu thời gian truyền được sử dụng theo cách khác trong phương 

pháp ALOK để thu thập thông tin về khuyết tật. Phương pháp ALOK, tên đầy 

đủ Amplituden und Laufzeit Orts Kurwen (đường cong quỹ tích biên độ và 

thời gian di chuyển), dựa trên việc lưu trữ đồng thời biên độ tín hiệu từ các 

đầu dò  45o, 60o hoặc 70o  cùng với thời gian truyền của tín hiệu trong quét 

xung dội và sử dụng kỹ thuật quét Tandem. Thông tin vùng thời gian được sử 

dụng để loại bỏ một số tín hiệu nhiễu nhờ lọc bỏ và chỉ giữ lại các đường 
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cong quỹ tích về thời gian truyền dưới dạng hypebol. Điều này có thể cải 

thiện tỷ lệ tín hiệu-nhiễu lên tới 20 dB [Barbian, Engl, Grohs, Rathgeb và 

Wüstenberg, 1984a]. Phương pháp ALOK sử dụng hai cách để dựng lại 

khuyết tật. Đầu tiên, dùng một phương pháp hình học đơn giản sử dụng thông 

số xung dội. Quỹ tích của thời gian truyền được giả thiết là hình tròn trong 

khi với kỹ thuật kiểm tra Tandem thì quỹ tích là hình elip.  Giao điểm của tất 

cả các quỹ tích có được nhờ quét (các) đầu dò trên bề mặt bộ phận như vậy sẽ 

giúp tái tạo lại các cạnh ngoài cùng của khuyết tật. Phương pháp nghịch đảo 

được tiến hành bằng cách so sánh các quỹ tích này với các quỹ tích được tính 

toán từ các khuyết tật giả định – thông số của chúng thay đổi cho tới khi trùng 

khớp xảy ra.  Chi tiết cụ thể nằm trong công trình nghiên cứu của Barbian, 

Grohs và Kappes [1984b] và Grohs, Barbian và Kappes [1983]. 
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CHƯƠNG 3: BIÊN ĐỘ TÍN HIỆU VÀ SỰ SO SÁNH VỚI  

CÁC TÍN HIỆU KHÁC 

 

Như chúng ta đã thảo luận trước đó, kỹ thuật ToFD sử dụng các tín hiệu 

nhiễu xạ bởi các cạnh ngoài cùng của khuyết tật, đặc biệt là ở đỉnh vết nứt. 

Không giống như với kỹ thuật siêu âm xung dội, biên độ tín hiệu ở đây không 

được sử dụng làm thước đo kích thước khuyết tật; mặc dù vậy tín hiệu vẫn 

phải đủ lớn để có thể quan sát được. Chúng ta cũng cần hiểu biên độ có thể bị 

ảnh hưởng thế nào bởi nhiều yếu tố, ví dụ như: góc của chùm tia tới so với 

mặt vết nứt, điều gì sẽ xảy ra nếu vết nứt nằm ở vị trí nghiêng nên mặt vết nứt 

sẽ không vuông góc với đường nối đầu dò phát và thu, tín hiệu lớn như thế 

nào so với các tín hiệu thường gặp – chẳng hạn tín hiệu từ lỗ dẹt cạnh bên 

nhỏ. Chúng ta có thể tìm hiểu thông qua mô hình toán học của quá trình vật lý 

cơ sở.    

Trong chương này, chúng ta xem các dự đoán dựa trên mô hình toán học 

về biên độ của tín hiệu ToFD và so với bộ phản xạ tham chiếu. Chúng ta sử 

dụng mô hình vì hai lý do sau: Thứ nhất, thay đổi thông số khuyết  tật trong 

mô hình dễ dàng hơn nhiều so với khi thử nghiệm lên khối thử. Thứ hai, có 

thể tách biệt các yếu tốc khác nhau ảnh hưởng tới kết quả một cách trực tiếp 

hơn. Các dự đoán lý thuyết được đem so sánh với các dữ liệu thực nghiệm 

phù hợp.    

Kết quả tính toán minh họa việc tín hiệu từ các khuyết tật giống dạng vết 

nứt được sự đoán sẽ thay đổi như thế nào về hình dáng, kích thước và hướng. 

Đồng thời, kết quả cũng nhấn mạnh một trong số những ưu điểm của phương 

pháp: hầu như không phụ thuộc vào hướng vết nứt. 

Kết quả được trình bày cho trường hợp: trục vết nứt phẳng và các trục 

đầu dò phát và nhận cùng nằm trên một mặt phẳng vuông góc với bề mặt 

kiểm tra. Đó không phải một hạn chế nghiêm trọng, vì trong hầu hết các 
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trường hợp đầu dò sẽ được sử dụng quét qua toàn bộ vùng khuyết tật. Đôi khi, 

điều này không đạt được do hình dạng của bộ phận. Kết quả áp dụng với các 

hình dạng ít bị hạn chế hơn sẽ được trình bày sau. 

3.1 Tín hiệu ToFD từ vết nứt phẳng nhẵn 

Mô hình dựa trên Luận thuyết hình học về nhiễu xạ được Keller [1957, 

1962] đưa ra đầu tiên. Đây là luận thuyết về tần số cao, trong đó năng lượng 

sóng đàn hồi di chuyển dọc các tia phản xạ, khúc xạ và truyền tại biên giữa 

các môi trường, theo những định luật thông thường về lý thuyết chùm tia 

quang học. Tại cạnh biên (ví dụ cạnh vết nứt) xảy ra hiện tượng nhiễu xạ: vấn 

đề này cũng được xem xét bằng lý thuyết chùm tia, trong đó hệ số nhiễu xạ 

thay thế hiệu số phản xạ và và hệ số truyền. Luận thuyết hình học về nhiễu xạ 

áp dụng cho truyền sóng đàn hồi được Karal và Keller [1959] tham chiếu và 

thảo luận. Luận thuyết này sử dụng giải pháp của một vấn đề chính tắc để suy 

luận ra hệ số tăng (đảo lũy thừa ka) của biên độ sóng nhiễu xạ tại cạnh một 

khuyết tật có hình dáng ngẫu nhiên. Ở đây k là véctơ sóng siêu âm và a là 

kích thước đặc trưng của vật/chất tán xạ. Mô hình này rõ ràng có ích nếu 

chúng ta biết rằng trong kiểm tra siêu âm, kích thước một vết nứt thường phải 

lớn hơn một hoặc 2 lần bước sóng kiểm tra, hoặc có thể lớn hơn, do đó làm 

cho ka>1 hay ka>>1. Do vậy chỉ một vài kỳ đầu là quan trọng và thường kỳ 

triển khai đầu - được gọi là triển khai tiệm cận - cung cấp hiệu quả quan sát 

được ngay. 

Trong chương này, chúng ta sẽ chỉ trình bày kết quả tính toán của một số 

mô hình áp dụng lý luận, còn lý luận được nêu trong phần A.3. 

3.1.1 Góc chùm tia tối ưu 

Mô hình tán xạ của trường âm thanh nhiễu xạ được đề cập trong phần 

2.2.1 và nêu cụ thể ở phần A.4 trong phụ lục. Ở phần này, chúng ta xem xét 

sự tối ưu hóa kỹ thuật về góc chùm tia cần thiết trong bộ phận để đạt được sự 

cân bằng tốt nhất giữa biên độ tín hiệu và độ phân giải chiều sâu. 
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Người ta sẽ thường sắp đặt thiết bị để bất kỳ vết nứt nào cũng đi qua 

giữa ít nhất một cặp đầu dò loại phát và thu ở một điểm nào đó khi quét. Điều 

này dễ đạt được nếu bất kỳ vết nứt nào cũng có khả năng bị bó hẹp vào một 

vùng được xác định, ví dụ mối hàn. Để bao phủ đủ các vùng có chiều rộng và 

độ sâu lớn, có thể phải cần tới vài cặp đầu dò phát-thu. Thiết kế dãy đa đầu dò 

được thảo luận trong phần 4.1.2 còn kết quả đạt được với các dãy đó trong 

DDT được miêu tả trong phần 8.4. 

Mặc dù biên độ không hẳn được dùng để xác định độ sâu và kích thước 

vết nứt, chúng ta vẫn cần phải có đủ biên độ để phát hiện được tín hiệu trên 

mức nhiễu. Do đó, nên sử dụng tín hiệu tối đa, chịu bất kỳ ảnh hưởng nào do 

hình dạng hoặc cách tiếp cận. Trong hinh 3.1, thay đổi biên độ từ đỉnh và đáy 

của vết nứt dạng dải nằm ở giữa hai đầu dò là hàm của góc chùm tia của đầu 

dò. Khi chùm tia tiến tới 90◦, các đầu dò tiến dần tới vô cực và độ sâu của 

đỉnh vết nứt từ bề mặt kiểm tra cũng mất đi. Ban đầu, đó có vẻ là một quá 

trình gây nghi vấn nhưng nó đã bắt chước được quá trình thực tế trong bộ 

phận phẳng và khiến sự tối ưu hóa một hàm của một biến – góc chùm tia trở 

nên đơn giản hơn về mặt toán học. Từ hình 3,1, chúng ta thấy rằng biên độ thể 

hiện giá trị tối đa nhất địnhtại khoảng 70o trong sắt. Độ phân giải của kỹ thuật 

đối với siêu âm tần số 5 MHz trong sắt, được chép từ ình 2.9, thể hiện dưới 

dạng  đường chấm gạch và tăng mạnh ở góc chùm tia từ 75o hoặc lớn hơn.Có 

thể thấy góc chùm tia ở khoảng 60o và 75o đem lại độ phân giải tốt và đầy đủ 

tín hiệu. Thiết kế máy quét tấm dẹt trong DDT dựa trên kết quả này (theo 

[Charlesworth và Hawker, 1984; Curtis và Hawker, 1983; Stringfellow và 

Perring, 1984], đây là vấn đề được thảo luận trong Chương 4. 

Kết quả tương ứng với sóng biến dạng là góc tối ưu trong thép giữa 50o và 

55o từ đỉnh và đáy của vết nứt phẳng theo chiều dọc [Ogilvy and Temple, 1983]. 

Golan [1981] đã tiến hành đo lường biên độ của sóng nén nhiễu xạ bằng 

một máy đo góc được thiết kế riêng. Golan, Adler, Cook, Nanstad và Bolland 
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[1980] đã nhận thấy rằng biên độ đạt giá trị cao nhất khi góc giữa chùm tia tới 

và chùm tia nhiễu xạ tiến tới 180o. Điều này đã được dự đoán vì nó tương ứng 

với tín hiệu xuyên thẳng, Đối với các trường hợp bố trí đầu dò khác quanh vết 

cắt bằng tia,  Golan tìm thấy bằng chứng của các đỉnh tín hiệu quanh góc 

chùm tia 60o. 

3.1.2 Cường độ và sự thay đổi biên độ tín hiệu nhiễu xạ 

Các phương pháp như siêu âm xung dội hoặc kỹ thuật kiểm tra Tandem 

được sử dụng để phát hiện và đo kích thước vết nứt, chúng dựa trên phản xạ 

gương từ mặt vết nứt. Với các đầu dò điểm và khuyết tật có bề mặt phẳng 

nhẵn, phản xạ gương sẽ chỉ xảy ra tại góc đặc biệt mà tại đó góc tới và góc 

phản xạ của khuyết tật bằng nhau. Trên thực tế, do khẩu độ có hạn và băng 

thông rộng của đầu dò, do kích thước hạn chế cũng như độ nhẵn không hoàn 

hảo của khuyết tật, phản xạ gương sẽ xảy ra với  một phạm vi góc hẹp, dù vẫn 

ở cực đại trung tâm đã được xác định. Tuy nhiên, một khi hướng của vết nứt 

cách vài độ so với hướng phản chiếu, biên độ tại đầu dò sẽ giảm nhanh trong 

khi độ lệch tăng lên. Điều này được minh họa trong hình 3.2 ( theo Toft 

[1987]). Trong hình là các giá trị thử nghiệm của cường độ tín hiệu trong 

phương pháp kiểm tra xung dội các khuyết tật hình tròn; các giá trị này là 

hàm độ nghiêng/lệch của khuyết tật. Có thể thấy độ sai hướng của khuyết tật 

bị nghiêng/lệch khoảng 15o hoặc là tổ hợp của cả hai, tạo ra một góc tương tự 

giữa đường vuông góc với khuyết tật và trục chùm tia dò; cường độ tín hiệu bị 

giảm 6 dB so với trường hợp hướng chuẩn Như chúng ta sẽ thấy trong phần 

3.3, tín hiệu ToFD giảm 6 dB do độ lệch 45o – 60o và thường tăng hơn là 

giảm cùng với độ nghiêng. Để đảm bảo độ nhạy khi sử dụng kỹ thuật xung 

dội để kiểm tra một bộ phận có thể có các khuyết tật nằm trong một khoảng 

góc, cần phải dùng một số đầu dò tại các góc khác nhau. Đây là cơ sở kiểm tra 

của Hiệp hội kỹ sư cơ khí Hoa Kỳ, trong đó việc kiểm tra phải tiến hành tại 

các góc 0o, 45o, 60o và thường sử dụng đầu dò 70o. 
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Hình 3.1: Tối ưu hóa góc chùm tia dò khi sử dụng kỹ thuật ToFD với 

sóng nén trong thép. Tác động của góc chùm tia lên độ phân giải cũng được 

thể hiện trong hình. Tại θ = 90◦, khoảng cách giữa các đầu dò là vô hạn. 
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Hình 3.2 Tác động nghiêng và lệch vết nứt lên biên độ tín hiệu từ khuyết tật 

tròn có đường kính 25 mm trong phương pháp kiểm tra xung dội.Vùng kẻ có 

mức tín hiệu tối thiểu 36dB trên 10% DAC (khoảng cách biên độ hiệu chỉnh). 

Các đường vòng quanh khác đều liên quan tương ứng tới mức này. [Theo 

Toft, 1987]. 

Trong phần này, chúng ta tính toán biên độ phổ biến của tín hiệu ToFD 

và minh họa tác động của hướng vết nứt. Các kết quả này được thu từ mô 

hình toán học về tương tác của năng lượng sóng đàn hồi trong chùm tia dò, 

với vết nứt dạng elip. Các tính toán này liên kết biên độ của tín hiệu nhiễu xạ 

từ các cạnh ngoài cùng của lỗ phẳng, nhẵn, hình elip chìm trong một tấm thép 

với tín hiệu từ một lỗ đáy dẹt. Trung tâm khuyết tật được coi là nằm giữa một 

đầu dò phát và một đầu dò thu như trong hình 3.3, biên độ của tín hiệu nhiễu 

xạ được tính như hàm của độ nghiêng vết nứt. Độ nghiêng ε được đo từ 

đường vuông góc với bề mặt kiểm tra, ε = 0 ứng với vết nứt trên mặt phẳng 

thẳng đứng (hình 3.3). Biên độ tín hiệu ToFD từ hình dạng này được so với 

các tín hiệu thu được khi đặt cùng đầu dò với cùng khoảng cách lên một lỗ 

đáy dẹt (thể hiện trong phần dưới hình). Lỗ đáy dẹt giả thiết là có trục vuông 

góc với bề mặt kiểm tra, trung tâm lỗ nằm ở cùng vị trí và chiều sâu từ bề mặt 
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giống như trung tâm vết nứt hình elip. Hình dạng riêng này được lựa chọn để 

đem so sánh tín hiệu tối đa có thể từ lỗ đáy dẹt  cạnh bên; có nghĩa là tín hiệu 

hiệu chỉnh thu được nhờ phản xạ gương tại lỗ đáy dẹt.  

 

Hình 3.3: Dạng hình học được sử dụng trong mô hình toán học để dự 

đoán phản hồi ToFD từ các vết nứt phẳng hình elip 
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Hình 3.4 Thay đổi tín hiệu ToFD với độ nghiêng của khuyết tật hình elip 

24 mm so với 60 mm, nằm ở vị trí 220mm dưới bề mặt kiểm tra. Bề mặt phản 

xạ điều chỉnh và lỗ đáy dẹt nằm giữa đầu dò thu và đầu dò phát, độ sâu 

220mm, đáy phẳng nằm song song với bề mặt kiểm tra. 

Chùm tia dò có cực trung tâm nằm dọc theo hướng góc θb vuông góc với 

bề mặt kiểm tra,   lan rộng bằng hàm Bessel phù hợp với nguồn pittông (xem 

phần A.3.2 của phụ lục). Chi tiết tính toán cụ thể do Temple [1984a] đưa ra; 

một số kết quả phổ biến được trình bày trong hình 3.4. Trong hình, vết nứt 

được giả định có dạng phẳng, nhẵn, hình elip, chiều cao 2a = 24 mm, chiều 

rộng 2b = 60 mm song song với bề mặt kiểm, chìm tại vị trí sâu cách bề mặt 

kiểm tra 220 mm. Đầu dò có bề mặt tròn, đường kính 24 mm, hoạt động tại 

tần số 5 MHz nhằm tạo ra biên độ tối đa di chyển tại góc 60o so với đường 

vuông góc bề mặt.  Vật liệu kiểm tra là thép đẳng hướng, khoảng cách hai đầu 

dò là 762 mm. Gốc phản xạ tham chiếu là lỗ đáy dẹt có đường kính 3 mm. 

Hình 3.4 [theo Temple, 1984a] minh họa cách tín hiệu nhiễu xạ thay đổi khi 
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độ nghiêng dao động trong khoảng −30◦ ≤ ε ≤ +30◦. Số liệu này có hai ý 

nghĩa quan trọng. Thứ nhất, biên độ của các tín hiệu nhiễu xạ đều tương ứng 

với biên độ tín hiệu từ lỗ đáy dẹt có đường kính 3 mm trong cùng phạm vi. 

Thứ hai, tín hiệu trở nên rõ hơn khi độ nghiêng của khuyết tật giảm xuống. 

Thứ hai, tín hiệu trở nên rõ hơn khi độ nghiêng của khuyết tật tăng lên, 

nguyên nhân là vì tín hiệu tại vết nứt dọc thẳng có giá trị tối thiểu nên giá trị 

của nó sẽ tăng cùng với góc nghiêng. Hiện tượng phản xạ gương xảy ra, giống 

như với lỗ dẹt đáy, với s ε → 90o và hệ số của hai của hai tín hiệu sẽ tiếp cận 

hệ số của bề mặt. Loại vết nứt được lựa chọn trong ví dụ này sẽ tạo ra tín hiệu 

tối đa 32 dB khi độ nghiêng là 90o. Kết quả đối với độ nghiêng vết nứt lên tới 

30o cho thấy kỹ thuật ToFD về cơ bản không phụ thuộc vào hướng vết nứt. 

Temple [1983a,b] cũng đồng thời cho thấy tín hiệu thay đổi thế nào cùng 

với sự thay đổi vị trí vết nứt tương ứng với hai đầu dò. Tín hiệu từ khuyết tật 

đề cập ở trên (thể hiện trên hình 3.4) sẽ chỉ giảm xuống 10 dB so với các tín 

hiệu từ lỗ đáy dẹt, đường kính 3 mm và được đặt cân xứng, ngay cả khi vết 

nứt cách 30 mm so với vị trí đối xứng giữa các đầu dò. Kết quả cũng minh 

họa sự đa dạng và tiện dụng của kỹ thuật ToFD. Các tính toán tương tự nhưng 

với thông số khuyết tật khác cũng được   [Temple, 1983b] trình bày. 

Trong mô hình, vết nứt được coi là vết cắt trong vật liệu độ dày = 0 

nhưng có các mặt không tương tác mà tại đó ứng suất triệt tiêu. Đây là một 

mô hình lý tưởng và rõ ràng là rất thú vị khi so sánh dự đoán của mô hình với 

bằng chứng thực nghiệm. Để làm được điều này, chúng ta sử dụng kết quả 

thực nghiệm của Silk [1977, 1979b] lên cả vết cưa và vết nứt thực tế. Vết cưa 

có hai chiều rộng: 0.5 mm và 2 mm. Kết quả được thể hiện trên hình 3.5. 
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Hình 3.5 So sánh biên độ tín hiệu ToFD được xác định qua thực nghiệm 

với dự đoán lý thuyết. Kết quả thực nghiệm (theo Silk [1979f]) được đưa ra 

với các khe hẹp 0.5 mm và khe rộng 2 mm. Giá trị lý thuyết của các khe rộng 

được điều chỉnh để có cùng giá trị với khe hẹp ở góc tới 60o. 

Có thể thấy hình dạng thực nghiệm được xác định trong phần trên của 

hình. Kết quả của biên độ tín hiệu nhiễu xạ từ hai vết cưa được thể hiện ở 

phần dưới hình, cùng với thay đổi biên độ tín hiệu tính trung bình cho bốn vết 

nứt.  Mô hình không áp dụng với các góc phần như vuông nhưng lại tương 

đối thống nhất ở phạm vi còn lại. Biên độ tín hiệu thực nghiệm cao hơn so với 

biên độ dự tính ở phạm vi góc rộng, đặc biệt với nhiễu xạ ở đỉnh vế nứt; đó có 



Giáo trình nội bộ của VISCO 74 

thể là do đỉnh tù của khuyết tật dạng khe được sử dụng. Theo lý thuyết, biên 

độ từ đáy của khuyết tật sẽ tiến tới 0 và pha của tín hiệu thay đổi với giá trị π 

ở một góc – mà góc này lại tùy thuộc vào tỷ lệ Poisson của vật liệu (đối với 

sắt là vào khoảng 38o )for steel) (xem phần A.4). Tuy nhiên, quan sát thực 

nghiệm đều không thấy tín hiệu có giá trị 0 hoặc tối thiểu; ngoài ra nếu như 

có thay đổi pha thì cũng không được ghi nhận. Rất khó để phát hiện ra hiện 

tượng này khi sử dụng đầu dò băng thông rộng thông dụng có kích thước hạn 

chế và khuyết tật mẫu. Khi sử dụng chùm tia laze làm nguồn siêu âm và đầu 

dò điện dung, Scruby và Newton [1986] đã có thể xác nhận sự thay đổi pha và 

giá trị toán học bằng 0 của biên độ.  

Ravenscroft et al. [1991] đã áp dụng cùng phương pháp laze để tiến hành 

nghiên cứu kỹ lưỡng phản hồi nhiễu xạ tại cả khe và vết nứt trong khối thép 

và giải thích được tại sao các thực nghiệm trước thường không phát hiện được 

giá trị tối thiểu. Họ sử dụng vết nứt mỏi và thu được giá trị biên độ tối thiểu 

rất rõ tại góc 38o, sự thay đổi pha gần góc 180o và sự tương thích tuyệt vời với 

biên độ lý thuyết trong mọi góc thuộc phạm 20o– 80o và 120o – 160o. Các kết 

quả này được tái hiện lại trong hình 3.6. Kết quả cho thấy sự thay đổi pha bị 

lấp đi nếu đỉnh khuyết tật dạng tù – có lẽ điều này giải thích tại sao các thực 

nghiệm trước nhằm xác định thay đổi pha bị thất bại.  
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Hình 3.6: So sánh dự đoán lý thuyết với biên độ tín hiệu đo được từ vết 

nứt mỏi dạng mở khi sử dụng chùm tia laze làm nguồn siêu âm và một đầu dò 

điện dung để phát hiện. Hình in từ tài liệu Ultrasonics 29, F. A. Ravenscroft, 

K. Newton and C. B. Scruby, 29 – 37, bản quyền năm 1991 với sự cho phép 

cuat Elsevier Science . 

3.1.3 Bề mặt điều chỉnh phản xạ 

Đối với dạng cấu trúc hình học sử dụng trong kỹ thuật ToFD và trong 

các phép tính ở đây, tín hiệu được đo tương ứng với tín hiệu từ lỗ đáy dẹt 

(nằm đối xứng giữa đầu dò phát thu) và với bề mặt phẳng phản xạ nằm ngang; 

như thế tín hiệu đối đa được chuyển từ bề mặt điều chỉnh phản xạ tới đầu dò 

thu [Temple, 1984a]. Để hoàn hiện miêu tả mô hình được áp dụng, chúng ta 

tóm tắt cách tính toán tín hiệu về bề mặt điều chỉnh phản xạ trong phần A.3.3.   

Để chuyển đổi biên độ tín hiệu từ các tín hiệu tương ứng với điều chỉnh 

phản xạ trong lỗ đáy dẹt sang các tín hiệu tương ứng với điều chỉnh phản xạ 

trong lỗ khoan cạnh bên, chúng ta sử dụng hiệu thức mà tại đó cường độ tín 

hiệu khác biệt theo hệ số [theo Bowker, Chapman and Wrigley, 1985] : 
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ở đó afbh và sdh lần lượt là bán kínhcủa lỗ đáy dẹt và lỗ khoan cạnh bên, 

pham vi từ đầu dò phát là r , tín hiệu được đo bằng đơn vị dB, bước sóng siêu 

âm là λ. Lưu ý: vì lớn r hơn kích thước của bề mặt điều chỉnh phản xạ, thực tế 

là điều chỉnh đạt giá trị âm để tín hiệu đo tương ứng với lỗ khoan cạnh bên 

nhỏ hơn tín hiệu đo tương ứng với lỗ đáy dẹt. Giá trị hiệu phổ biến trong phép 

tính là khoảng 100 dB. Kết quả biên độ tín hiệu cho một số khuyết tật phổ 

biến được Temple [1987] đưa ra và lấy từ nghiên cứu tham số PISC II 

parametric studies [xem tài liệu của Oliver, 1984 về khái quát PISC II]. Tín 

hiệu từ khuyết tật được so sánh với tín hiệu từ bề mặt phản xạ đáy dẹt, còn kết 

quả được đưa ra cho các kỹ thuật xung dội thông thường và kỹ thuật ToFD. 

3.2 So sánh biên độ của tín hiệu tạo ra nhờ các phương pháp khác 

Phần 3.1.2 đã xem xét việc thay đổi tín hiệu ToFD theo thông số của 

khuyết tật như độ nghiêng hoặc vị trí. Trong phần này, chúng ta sẽ so sánh 

biên độ dự đoán của tín hiệu ToFD với tín hiệu từ các kỹ thuật xung dội thông 

thường.  

3.2.1 Khuyết tật 

Khuyết tật nghiêm trọng nhất trong bộ phận chịu ứng suất là vết nứt có 

hướng vuông góc với ứng suất chính. Xét theo nghĩa siêu âm thì nhiều vết nứt 

thuộc loại nhẵn (không hàn chảy và hay vết nứt mỏi chẳng hạn), có nghĩa là 

độ nhám bề mặt nhỏ hơn nhiều so với bước sóng siêu âm.  Giá trị căn bậc hai 

của trung bình bình phương độ nhấm nhỏ hơn λ/20 được coi là nhẵn về mặt 

siêu âm (tạo ra khuếch tán tán xạ không đáng kể) còn nếu lớn hơn λ/5 thì bị 

coi là nhám/ghồ ghề [theo Ogilvy, 1987]. Độ nhám trên mặt một số vết nứt 

theo tỷ lệ nhỏ hơn λ/20 tại tần số thông thường 2-5 MHz và do đó hầu như 

không ảnh hưởng tới tín hiệu siêu âm từ khuyết tật. Mô hình toán học đơn 
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giản nhất cho vết nứt như vậy là một mặt cắt phẳng nhẵn hoàn toàn trong vật 

liệu.Các bề mặt của khuyết tật mẫu này được goi là không chịu ứng suất và 

không tương tác.  

Nằm trong nghiên cứu hợp tác quốc tế PISC II, khuyết tật mẫu với một 

số kích thước cụ thể được đưa vào khối thép và tín hiệu phản hồi siêu âm từ 

khuyết tật được xác định thửc nghiệm trong một số hình scan khi quét bằng 

các cấu hình đầu dò khác nhau. Các thực nghiệm nhằm thử các mô hình lý 

thuyết có sẵn. Vết nứt được sử dụng có chiều cao trong khoảng 10-25 mm, 

phần lớn nằm trong các mặt vuông góc với bề mặt kiểm tra. Trong tiến hành 

thực nghiệm trong thí nghiệm, bề mặt kiểm tra dạng nằm ngang nên mặt 

phẳng khuyết tật sẽ nằm dọc. Khuyết tật nghiêng ±7o so với hướng dọc này 

Tấm chứa các khuyết tật dày khoảng 200 mm và đại diện cho nồi áp suất 

của một lò phản ứng nước áp lực. Hình dáng của khuyết tật được lựa chọn sẽ 

tương ứng với những gì dễ dÀng tạo mẫu: dạng dải mỏng có cạnh song song 

và dạng tròn mỏng. 

Trong phần tới, chúng ta xem xét các dự đoán mô hình về các tính chất 

của tín hiệu phản hồi siêu âm đối với các loại khuyết tật cụ thể như ở trên. 

3.2.2 Quét đầu dò 

Thông số đầu dò được lựa chọn là đầu dò tần số 2 MHz, lần lượt tạo 

ra sóng biến dạng (SV) tại các góc 45o, 60o và 70o. Tinh thể trong đầu dò 

có hình chữ nhật, rộng 20mm và cao 22 mm. Đầu dò sử dụng trong thực 

tiễn có các thông số phổ biến như vậy có thể là loại Krautkrämer WB 45 

N2, WB 60 N2, và WB 70 N2 với chiều dài trường gần 90 mm và độ phân 

giải trường xa khoảng 4 mm. Đầu dò 45o, 60o và 70o được sử dụng quét 

trong chế độ xung dội dọc theo một đường quét – đường quét này trực 

tiếp vượt qua trung tâm khuyết tật và nằm trên cùng mặt phẳng vuông góc 

với bề mặt khuyết tật. 
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3.2.3 Tín hiệu hiệu chỉnh 

Tín hiệu từ khuyết tật được so sánh với tín hiệu từ lỗ đáy dẹt 3mm, 

hướng vuông góc với vị trí cực đại mặt cắt chùm tia của đầu dò. Hình 3.7 thể 

hiện tính toán tính hiệu hiệu chỉnh dạng sơ đồ. Biên độ tối đa ghi nhận được 

cho kiểm tra xung dội và  ToFD được nêu trong Bảng 3.1.  

Trong bảng, biên độ tín hiệu được tính bằng đơn vị đêxiben, ứng với 

biên độ của tín hiệu từ lỗ đáy dẹt đường kính 3 mm với cùng độ sâu dưới bề 

mặt kiểm tra, nằm ở trung tâm khuyết tật. Đối với kỹ thuật ToFD, bề mặt 

phẳng hiệu chỉnh phản xạ song song với bề mặt kiểm tra; còn đối với kỹ thuật 

xung dội, mặt phẳng hiệu chỉnh phản xạ vuông góc với đường trung tâm của 

chùm tia dò. Kiểm tra xung dội sử dụng sóng biến dạng 

3.2.4 Độ phân giải của tín hiệu nhiễu xạ trong xung dội 

Đối với xung ngắn, biên độ tín hiệu trong Bảng 3.1 được coi là phù 

hợp với phần phổ tần số mà tại đó biên độ đạt tối đa. Kết quả tính toán 

kiểm tra xung dội các vết nứt dạng dảu và tròn ở đây là của các tín hiệu 

quay trở lại đầu dò từ những góc cách xa phản xạ gương tại bề mặt. Vì các 

đường đi của tia từ đầu dò phát tới các cạnh ngoài cùng khuyết tật khác 

nhau hơn 2 bước sóng nên tín hiệu quan sát được sẽ tách ra theo thời gian và 

không bị giao thoa.    
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Hình. 3.7 Dạng bề mặt hiệu chỉnh phản xạ trong kiểm tra xung dội và ToFD. 
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Bảng 3.1 Dự đoán thời gian truyền và biên độ xung dội 

 

3.2.5 Kiểm tra xung dội đối với các vết nứt dạng dải và hình tròn 

Đầu tiên chúng ta sử dụng đầu dò sóng biến dạng 60o, tần số 2 MHz để 

xem xét vết nứt dạng dải  có kích thước chiều cao 25 mm, nằm trên mặt phẳng 

vuông góc với bề mặt kiểm tra (vết nứt dọc),  ở độ sâu 82  mm dưới bề mặt 

kiểm. Dạng hình học được thể hiện trên hình 3.8 cùng với biên độ tín hiệu. 

Trong hình 3.8 xuất hiện một đặc điểm thú vị ở phần tín hiệu phản hồi từ 

đáy khuyết tật.  Tín hiệu nhiễu xạ trong hai trường hợp được đoán là có búp 

sóng nhỏ ở một đầu dò trong phạm vi khuyết tật 140 mm – đánh dấu bằng chữ 

A trên hình, Tại phạm vi cụ thể đó, đối với đầu dò 60o, tia từ trung tâm đầu dò 

tới đỉnh vết nứt chiếu vào vết nứt tại góc tới hạn θc theo như định luật Snell’: 

 

trong đó Cs và Cp là vận tốc của sóng biến dạng và sóng nén trong mẫu 

thử. Đối với sắt, góc θc là khoảng 33o. Dưới góc tới hạn, sóng tới biến dạng 
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được phản xạ thành bộ phận nén và biến dạng ở những góc khác nhau. Trên 

góc tới hạn thì vẫn có sóng biến dạng phản xạ nhưng sóng nén không thể lan 

truyền và bị coi là biến mất. 

Đối với vết nứt tròn có cùng kích thước chiều cao, tất cả tín hiệu bị giảm 

xuống từ 8 – 10 dB so với tín hiệu từ khuyết tật dạng dải dọc. 

 

Hình 3.8: Phản hồi xung dội khi sử dụng đầu dò sóng biến dạng 60o, tần 

số 2 MHz với vết nứt dạng dải dọc cao 25 mm, nằm ở vị trí 82 mm dưới bề 

mặt kiểm tra. Kết quả ứng với 100%đường DAC  . 
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Hướng dọc của các khuyết tật trướccách xa khỏi hướng lý tưởng n để 

tiến hành kiểm tra xung dội hiệu quả. Vết nứt lý tưởng cần vuông góc với 

chùm tia kiểm tra siêu âm để có thể trả tín hiệu phản xạ lớn về đầu dò. Do đó, 

khuyết tật dạng dọc không dễ phát hiện. Việc thể hiện được khả năng phát 

hiện các khuyết tật như vậy mang lại sự tin nhất định rằng các khuyết tật nằm 

ở các hướng thuận lợi hơn sẽ bị phát hiện nhanh chóng. Đối với khuyết tật 

phát sinh khi đang chuẩn bị mối hàn chữ V, khả năng lớn nhất là hướng 

khuyết tật sẽ nghiêng khỏi trục dọc với góc nhỏ tương ứng với góc chuẩn bị 

hàn. Ở đây có trình bày kết quả kiểm tra xung dội 70o đối với khuyết tật 

nghiêng như vậy. Khuyết tật dạng vết nứt tròn có đường kính 25 mm, nghiêng 

7o so với đường dọ. Tín hiệu dự đoán cho khuyết tật này được thể hiện trên 

hình 3.9 và 3.10, ứng lần lượt với quét trong điều kiện hướng bất lợi và thuận 

lợi xét theo góc nghiêng. Tín hiệu đỉnh từ hướng thuận lợi vẫn chỉ đạt biên độ 

−4 dB so với tín hiệu từ lỗ đáy dẹt có đường kính 3 mm. Với khuyết tật này, 

tín hiệu xung dội tối đa sẽ vào khoảng 25 dB nếu khuyết tật nghiêng 20o, tức 

là vuông góc với chùm tia dò của loại đầu dò 70o và trung tâm chùm tia 

hướng tới trung tâm khuyết tật.   

3.2.6 Tín hiệu ToFD đối với khuyết tật dạng dải và hình tròn 

Để so sánh được giữa tín hiệu ToFD dự kiến của các khuyết tật phổ biến 

và tín hiệu dự kiến từ kỹ thuật xung dội, phần này trình bày một số kết quả 

của các khuyết tật tương tự. Hai kỹ thuật này không có dạng hình học chung 

nên chúng ta cần đưa ra một số giả định. Trong các kết quả tính toán trước 

đây của kiểm tra xung dội, khi sử dụng đầu dò quét trên bề mặt khuyết tật sẽ 

tạo ra tín hiệu tối ưu từ cả đỉnh và đáy khuyết tật; do vậy mà chiều sâu nói 

chung không liên quan (ngoại trừ việc nói chung khiến tín hiệu mạnh hơn khi 

đưa khuyết tật tới gần đầu dò). Tuy nhiên với dạng hình học trong ToFD, đầu 

dò thường được tối ưu cho một chiều sâu cụ thể như với kỹ thuật kiểm tra 

Tandem  - đây là đặc điểm chung của kỹ thuật hai đầu dò.Như vậy chúng ta 
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đã giả thiết các đường tâm chùm tua của đầu dò phát và thu giao nha tại một 

chiều sâu tương đương với trung tâm khuyết tật, Các giả định khác cũng có 

hiệu quả, ví dụ cho rằng giao điểm của hai trung tâm chùm tia nằm ở độ sâu 

ứng với đỉnh hoặc đáy khuyết tật. Giả định không mang tính thiên vị ở chỗ: 

không nhấn mạnh cụ thể tới tín hiệu ToFD.  

Bề mặt hiệu chỉnh phản xạ là lỗ đáy dẹt đường kính 3 mm, khoan dọc từ 

đáy tấm để bề mặt phẳng đáy nằm ở độ sâu của trung tâm khuyết tật. Bề mặt 

hiệu chỉnh phản xạ phẳng nằm giữa trung tâm đầu dò thu và phá, do đó tạo ra 

phản xạ gương lý tưởng cho tín hiệu hiệu chỉnh. 

Đầu dò được sử dụng là dạng đầu dò sóng nén tần tạo ra tần số siêu 5 

MHz ở góc 60◦ (cực đại chùm tia) vuông góc với bề mặt kiểm tra. Đầu dò có 

đường kính 25 mm. Biên độ ToFD được đưa ra để so sánh trong hình 3.1 Từ 

các kết quả nay, chúng ta kết luận được rằng: biên độ tương ứng từ kỹ thuật 

ToFD dường như có chung bậc cường độ với tín hiệu từ bề mặt phản xạ có 

hướng kém trong kiểm tra xung dội (có nghĩa là tương ứng với tín hiệu từ đầu 

dò 45o và khuyết tật dọc nhưng ít hơn tín hiệu từ đầu dò 60o hoặc 70o. Trong 

kiểm tra xung dội, cường độ tín hiệu tăng thêm từ các đầu dò ở góc lớn hơn 

chính là lý do thêm chúng vào quá trình kiểm tra. 
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Hình 3.9: Phản hồi xung dội khi sử dụng đầu dò sóng biến dạng 70o, tần 

số 2 MHz với vết nứt đường kính 25 mm, nghiêng 7o từ đường dọc. Biên độ tín 

hiệu ứng với 100% DAC. 
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Hình 3.10: Phản hồi xung dội khi sử dụng đầu dò sóng biến dạng 70o, 

tần số 2 MHz với vết nứt đường kính 25 mm, nghiêng -7o từ đường dọc. Biên 

độ tín hiệu ứng với 100% DAC. 
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3.3 Tín hiệu ToDF từ vết nứt xiên phẳng 

Đối với những khuyết tật không nằm trên trục vuông góc với đường nối 

đầu dò phát và thu, hoặc khuyết tật không trực tiếp nằm dưới đường quét của 

cặp đầu dò, việc dự đoán tín hiệu phản hồi siêu âm trở nên khó khăn hơn. Về 

bản chất, vấn đề mang tính ba chiều và cần phải sử dụng cáchệ số nhiễu xạ ba 

chiều. Chúng được tính toán bởi Achenbach et al. [1982] và bởi Ramsdale 

[1983] (dưới dạng khác). Ở đây, chúng ta sẽ không thiết lập lại các kết quả vì 

chúng còn phức tạp hơn so với hệ số nhiễu xạ hai chiều được đề cập trong 

phần 2.2.1 Tuy phức tạp hơn về mặt đại số nhưng sơ đồ mô hình đưa ra ở 

phần 3.1 vẫn cơ bản giữ nguyên, trong đó năng lượng truyền dọc các tia có hệ 

số nhiễu xạ gắn với các tương tác ở cạnh vết nứt. Các điểm trên cạnh khuyết 

tật góp phần vào việc quan sát tín hiệu tại một số vị trí được gọi là điểm sáng. 

Khái niệm điểm sang mang tính miêu tả nếu việc kiểm tra bằng thị giác và sử 

dụng ánh sáng. Trong trường hợp đầu dò phát tạo ra một chùm tia sáng thay 

thế phần thị lực nhận; khuyết tật bao gồm một cạnh phản xạ sáng và mặt 

quang học trong suốt. Các điểm sáng có thể được nhìn thấy ở cạnh khuyết tật, 

ứng với các điểm sáng. Các điểm sáng này là là hàm của vị trí đầu dò phát và 

nhận liên quan tới trung tâm khuyết tật và phụ thuộc vào hướng, dạng của 

cạnh khuyết tật. Một cạnh elip có thể có tới bốn điểm sáng của một sóng, 

sóng này duy trì một ở dạng.  

Nếu bao gồm cả chuyển đối và đa tán xạ sóng Rayleigh bề mặt qua vết 

nứt, có thể nhìn thấy nhiều tín hiệu từ một cạnh của khuyết tật. 

Đối với khuyết tật dạng dải không nghiêng, tức là nằm trên mặt phẳng 

vuông góc với bề mặt kiểm tra, song nó bị lệch so với đường vuông góc thì 

mức tín hiệu là hàm của góc lệnh được tính toán cho góc chùm tia dò trong 

khoảng 20o và 65o. Góc lệch lên tới 60 o ít có ảnh hưởng tới cường độ tín hiệu 

ToFD. Khi độ lệch lên tới 90 o thì tín hiệu từ cạnh đáy giảm xuống 0 còn tín 

hiệu ở cạnh trên vẫn cố định. Tuy nhiên, trong hướng đó, kết quả bị ảnh 

hưởng bởi giả định về chiều dài khuyết tật vô hạn. 
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So sánh thử nghiệm các kết quả này được tiến hành trên một tấm có 

đường khe cắt tia lửa điện chạy dài theo chiều ngang của tấm và xuyên dọc 

vào nửa chiều dài tấm. Khe rộng 0.4 mm , đỉnh khe dạng bán nguyệt. Người 

ta nhận thấy rằng biên độ tín hiệu ToFD chỉ giảm 1 dB với góc lệch lên tới 

30o. So sánh kết quả với dự đoán lý thuyết được Stringfellow và Temple 

[1987] đưa ra, đồng thời cũng được thể hiện trên hình 3.11. Trên đó, hệ số 

nhiễu xạ áp dụng được lấy từ  Achenbach et al. [1982]. 

 

Hình 3.11 Tác động lệch vết nứt lên tín hiệu ToFD của một vết nứt dạng 

dải không nghiêng có chiều 48.5 mm. Các điểm trên hình là giá trị thực 

nghiệm, còn các đường là dự đoán dựa trên Luận thuyết hình học về nhiễu xạ. 

Kết quả được trình bày ở đây chỉ trong trường hợp nghiêng hoặc xoay 

chứ không phải khi cả hai đồng thời xảy ra. Tuy nhiên bề mặt phản xạ khá 

nhẵn nên kết luận chung vẫn được coi là đúng ngay cả khi bề mặt phản xạ vừa 

nghiêng và vừa xoay. Cùng với khả năng xác định chính xác kích thước chiều 

cao vết nứt, sự không phụ thuộc của kỹ thuật ToFD với hướng khuyết tật cho 

thấy phương pháp này rất có ích trong quá trình kiểm tra. 
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CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ THIẾT BỊ TOFD ĐỐI VỚI  

CÁC HÌNH DẠNG ĐƠN GIẢN 

 

Trong thời kỳ phát triển ban đầu của kỹ thuật ToFD đối với các mẫu 

có độ dày nhỏ hơn 90 mm, việc xây dựng mô hình lý thuyết ít được triển 

khai và thiết kế các hệ thống kiểm tra ToFD chủ yếu dựa trên kinh 

nghiệm. Khi tổ chức thử nghiệm DDT lên các tấm mẫu có độ dày lên tới 

250 mm, quy mô nhiệm vụ kiểm tra, khoảng thời gian ngắn và tầm quan 

trọng gắn với kết quả buộc người ta phải tiếp cận vấn đề một cách có hệ 

thống để đạt được thiết kế kế thực nghiệm tối ưu. Quy trình được trình 

bày chi biết với các tấm mô phỏng hai mối hàn tròn (Curtis and Hawker 

[1983]) đối với tấm mẫu chứa khuyết tật gần bề mặt (Charlesworth and 

Hawker [1984]). Phần quy trình liên quan tới thiết kế dãy đầu dò và quá 

trình quét được đề cập trong chương này, còn thông tin về hiển thị dữ liệu 

và kỹ thuật nghiên cứu xuất hiện trong chương 5. Kết quả thử nghiệm 

DDT được thảo luận trong chương 8, các vấn đề thiết kế phát sinh liên 

quan tới hình dạng phức tạp được nếu trong chương 6. Mặc dù thử 

nghiệm DDT đã được tiến hành từ lâu, nó vẫn có tầm quan trọng lịch sử 

bởi trong thời kỳ gần đây không có thử nghiệm quy mô lớn như thế. Tuy 

nhiên, có những tiến bộ mới về thiết kế và thiết bị kiểm tra được trình bày 

trong sách để cập nhật tình hình phương pháp. 

4.1 Thiết kế độ bao phủ của khuyết tật chìm 

Khả năng phát hiện và đo kích thước các khuyết tật chùm trong các chất 

liệu dày, chắn sáng là một trong những lợi thế chính của phương pháp siêu âm 

so với các phương pháp khác. Kỹ thuật ToFD có thể được áp dụng đối với các 

khuyết tật cắt bề mặt hoặc dạng chìm. Trong phần này, chúng ta sẽ xem xét 

cách tiếp cận để phát hiện và đo khuyết tật chìm, giống như các loại gắn trong 
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tấm mẫu 1 và 2 của thử nghiệm DDT. Từng tấm mẫu này được tạo thành từ 

hai tấm khác có kích thước 1500/570 mm, dày 250 mm và hàn đối thành một 

tấm vuông. Trên mỗi tấm kích thước 1500 mm vuông được phủ một lớp ốp 

dải auxtenit dày 8 mm.   

4.1.1 Lựa chọn tần số 

Việc đo độ sâu và xác định kích thước trong kỹ thuật ToFD dựa trên việc 

đo thời gian dạng sóng lưu lại, do đó độ chính xác đo lường được dự đoán là 

sẽ tăng cùng với tần số. Tuy nhiên, có hai hạn hế khi sử dụng các tần số cao 

hơn. Thứ nhất, vì lý do kinh tế và tiện dụng, tín hiệu được số hóa tại tỷ lệ mẫu 

20 MHz, băng thông áp dụng được bị hạn chế xuống còn 10 MHz. Thứ hai, 

lớp ốp bằng chất auxtenit tạo ra tán xạ và tán xạ tăng đáng kể theo tần số, vì 

thế điều này cũng tạo ra hạn chế tương tự. Việc sử dụng đầu dò xùn ngắn với 

tần số trung tâm 5 MHz đáp ứng được các tiêu chí này. Giờ đây đã có thể số 

hóa ở tần số cao hơn nhiều, song trong thử nghiệm DDT thì điều đó không có 

ích do có tác động của lớp ốp.  

4.1.2 Bố trí đầu dò 

4.1.2.1 Độ bao phủ của cặp đầu dò đơn 

Chương 2 đã thảo luận việc độ chính xác đo đạc phụ thuộc vào độ sâu 

khuyết tật và khoảng cách đầu dò, còn chương 3 cho thấy việc kết hợp yếu tố 

hình dạng với sự phụ thuộc của biên độ nhiễu xạ vào góc tới sẽ tạo ra phạm vi 

góc áp dụng được từ 45o tới 80o đối với góc chùm tia trong thép.Cách tiếp cận 

này đã thể hiện kết quả tốt trong thử nghiệm DDT nhưng rõ ràng là bản thân 

nó quá đơn giản. Khoảng góc 45o tới 80o  dựa trên biên độ nhiễu xạ đã được 

điều chỉnh phạm vi của một vết nứt dạng dải dọc trong mặt phẳng đối xứng 

(xem hình 3.1 trong Chương 3).  Cách tiếp cận này không hề tính tới đặc tính 

chùm tia thực sự của đầu dò, được tạo ra từ góc trục chùm tia và kích thước 
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cụ thể của bề mặt phát xạ. Nó cũng bỏ qua tác động thay đổi trong phạm vi từ 

điểm chỉ số đầu dò khi dịch chuyển khỏi bề mặt đối xứng. Hình 4.1, lấy từ tài 

liệu của Hawker và Burch [1999], cho thấy kết quả của hàm mở rộng chùm 

tia đối với cặp đầu dò 60o và khoảng cách 100 mm, được tính theo mô hình 

chùm tia của Coffey và Chapman [1983]. Có thể coi đây là một trục biên độ 

tín hiệu từ nguồn nhiễu xạ với giả thiết là hệ số nhiễu xạ tương đối cố định 

(được trình bày dưới đây). Ngay cả nếu chấp nhận phạm vi biên độ 24 dB, 

vùng nhạy có hình dạng gần giống hình chữ nhật, nhất là ở khu vực gần bề 

mặt. Vùng được xác định bằng các góc từ 45o tới 74o sẽ phù hợp với tính toán 

và đạt độ chính xác hợp lý.  Nguyên nhân chủ yếu làm giảm độ che phủ là 

chiều rộng chùm tia giới hạn của đầu dò. Vùng nhạy có thể được mở rộng 

bằng cách sử dụng đường kính mặt đầu dò nhỏ hơn và đương nhiên sẽ chệch 

nhiều hơn về phía khu vực gần bề mặt khi sử dụng đầu dò 70o chẳng hạn so 

với đầu dò 60o. 

 

Hình 4.1 Sự mở rộng chùm tua tại tần số 3.5 MHz khi dùng các đầu dò 

60o có đường kính 15 mm và khoảng cách 100 mm. Đường đứt nét đánh dấu 

khu vực 45o tới 80o mà Curtis và Hawker [1983] đã áp dụng. 
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Hawker và Burch [1999] cũng thảo luận tác động thay đổi hệ số  nhiễu 

xạ của cạnh trên và dưới của khuyết tật dạng vết nứt, dựa trên công trình của 

Lewis, Temple, Walker và Wickham [1998]. Hình 4.3 cho thấy các trục 

cường độ tín hiệu nhiễu xạ của một cạnh vết nứt thẳng, được điều chỉnh phạm 

vi nhưng bỏ qua các tác động hấp thụ. Qua đó, chúng ta có thể suy ra rằng: 

• Giả thiết hệ số nhiễu xạ không đổi trong tính toán độ bao phủ là không 

hợp lý 

• Có thể chấp nhận được độ nghiêng khuyết tật từ 45o trở mà không gây 

mất tín cường hộ tín hiệu nghiêm trọng 

• Độ nhạy tối ưu đạt được khi sử dụng đầy dò 68o. 

Một khi đã xác định được vùng nhạy của bất kỳ một cặp đầu dò nào, 

bước thiết kế che phủ tiếp theo là xác định cách quét toàn bộ khối kiểm bằng 

vùng nhạy của một hay nhiều cặp đầu dò. Thường thì sẽ cần xác định cụ thể 

vài khoảng cách đầu dò để quét được các vùng có độ sâu khác nhau. Các cặp 

đầu dò với khoảng cách nhỏ được dùng để quét vùng gần bề mặt, song vì 

chiều rộng của vùng nhạy nhỏ nên có thể cần tới nhiều cặp đầu dò được phân 

bố ở các vị trí khác nhau so với đường trung tâm khối kiểm. 
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Hình. 4.2 Độ nhạy được điều chỉnh phạm vi của một cạnh vết nứt thẳng 

trong điều kiện trường xa và bỏ qua tác động hấp thụ [theo Hawker và Burch, 

1999]. Phần hình phía trên là của cạnh đỉnh khuyết tật và phần dưới là của 

cạnh đáy khuyết tật. 
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Khi khuyết tật có thể nằm rất sát với mặt sau nhưng cách đường trung 

tâm, tín hiệu của khuyết tật có nguy cơ bị âm dội mặt sau che khuất, trừ khi 

sau đó có thêm các cặp đầu dò được sử dụng để quét. Luôn có sự cân bằng 

giữa giữa số lượng cặp đầu dò và số lượng quét; việc lựa chọn bố trí sẽ tùy 

thuộc vào số lượng kênh thu thập dữ liệu có sẵn, khả năng của thiết bị quét và 

thời gian kiểm tra cho phép. Đối với các hình dạng kiểm tra đơn giản như mối 

hàn nối trong tấm phẳng hoặc mối hàn ống tròn trong ống hình trụ, việc sắp 

xếp bộ đầu dò và trình tự quét để có đủ độ bao phủ tương đối rõ ràng. Tuy 

nhiên, với các hình dạng phức tạp như lỗ trong mối hàn vỏ, nút dạng K…., 

quá trình đó có thể phức tạp và đòi hỏi phải phân tích cẩn thận việc sắp xếp 

gắn đầu dò và mô hình quét; nếu không sẽ không đạt đủ bộ bao phủ do đầu dò 

lệch, thiếu độ nhạy vì thiếu trùng khớp chùm tia hoặc vùng nhạy bị dịch 

chuyển khỏi vị trí dự kiến. Thông thường, xác định mẫu cấu trúc hình học của 

hệ thống bằng phương pháp toán học để chứng minh có thể quét bao phủ tất 

cả khối kiểm tra; ngoài ra cung cấp mẫu hiệu chuẩn có hình dạng phù hợp, 

trong đó có các khuyết tật được đưa vào một cách có chủ ý. 

4.1.2.2 Bố trí đầu dò trong tấm mẫu DDT 1 và 2 

Mục đích chủ yếu khi kiểm tra tấm mẫu DDT 1 và 2 và để phát hiện và 

đo đạc các khuyết tật hàn theo chiều dọc. Dãy đầu dò với thiết kế với mục 

đích đó, mặc dù có thể cũng được sử dụng để kiểm tra khuyết tật nằm nang. 

Miêu tả bố trí quét dưới đây áp dụng cho khuyết tật chiều dọc, trừ khi được 

nêu khác. Vùng được kiểm tra kéo dài với chiều sâu khoảng 10 mm dưới bề 

bặt ốp xuống đáy tấm, chiều rộng bằng nửa chiều dày tấm ở mỗi phía của 

đường trung tâm của mối hàn. Cần phải tiến hành kiểm tra trong khoảng thời 

gian ngắn nên có đủ số lượng cặp đầu dò được cung cấp để thu thập được 

toàn bộ dữ liệu siêu âm trong một lần quét dãy đầu dò dọc theo bề mặt tấm 

theo trục của mối hàn. Hình 4.3 mình họa các bố trí đầu dò để đạt được độ 

bao phủ toàn bộ. 
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Hình 4.3: Kiểm tra khối hàn với thiết kế máy quét dạng tấm phẳng được 

sử dụng trong Thử nghiệm phát hiện khuyết tật (DDT) 

Đa số vùng kiểm tra từ đáy trở lên được bao phủ bởi ba cặp đầu dò đặt 

đối xứng, tuy nhiên vẫn cần có năm cặp nữa để bao phủ đủ phần còn lại phía 

trên vùng. Các vấn đề khác phát sinh trong khu vực này khi kiểm tra từ phía 

ốp – phần này được thảo luận trong chương 7. Bên cạnh việc đảm bảo bao 

phủ hết phạm vi chiều sâu, lượng dãy đầu dò lớn này còn có thể giúp phát 

hiện khuyết tật theo hướng ngang (mối hàn) bằng cách so sánh tin hiệu từ các 

cặp đầu dò có khoảng cách tương tự nhưng đặt ở một phía  khác của mặt 

phẳng trung tâm mối hàn. Tổng số có thể có 64 tổ hợp đầu dò phát và thu, 

trong đó cần tới khoảng 33 tổ hợp để bao phủ đủ khu vực.  

Đầu thiết bị quét có trục hình chữ U chạy bằng bánh xe trên bề mặt tấm, 

các đầu đò được đặt  thẳng dọc theo chiều dài trục như trong hình 4.4. 
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Hình 4.4 Đầu thiết bị quét được sử dụng trong Thử nghiệm phát hiện 

khuyết tật (DDT) 

Không có bệ lò xo hay tấm giữ thăng bằng cho đầu dò nên chúng được 

gắn với khoảng cách đủ để tránh chạm vào bề mặt tấm, kết nối với đủ độ sâu 

nước. Một hệ quả của phương pháp gắn này là  độ uốn của tấm và chuyển 

động sóng bề mặt làm thay đổi phần đường đi siêu âm trong trong nước, do 

đó ảnh hưởng đáng kể tới thời gian tín hiệu. Kỹ thuật xử lý vấn đề này được 

nêu trong Chương 5. Góc tới cần thiết trong nước là 12.5o và có thể đạt được 

trong hầu hết trường hợp bằng cách nghiêng đầu dò theo góc đó. Tuy nhiên, ở 

trung tâm của khối đầu dò không có đủ chỗ giữa các đầu dò kế tiếp nhau để 

nghiêng như vậy. Người ta gắn nêm tạo góc được làm bằng chất dẻo PS  vào 

mặt đầu dò với một lớp bôi trơn mỏng. Đối với khả năng sai lệch nhỏ giữa 

trục cơ và trục siêu âm của đầu dò, mỗi đế đầu dò đều được điều chỉnh phạm 
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vi góc nhỏ. Góc chùm tia được tối ưu hóa trước khi kiểm tra bằng cách bố trí 

dãy trên khối hiệu chuẩn và điều chỉnh từng góc đầu dò để đạt được biên độ 

tối đa từ lỗ khoan cạnh bên nằm ở vị trí thích hợp. 

4.1.3 Bố trí quét 

Đầu quét được gắn vào đỉnh dầm của trục quét x-y 2 mét vuông do 

Phòng thí nghiệm phá triển năng lượng hạt nhân Risley phát triển, di chuyển 

bằng động cơ bước do máy tính điều khiển  (hình 4.4). Khi được gắn, đầu 

quét có thể theo dõi chuyển động sóng trên bề mặt tấm trong khi vẫn được giữ 

cố định với khung quét trong bề mặt ngang. Đầu dò được bố trí để mặt phẳng 

của dãy đầu dò song song với chuyển động y còn khối mẫu được bố trí để mối 

hàn song song với chuyển động x, bề mặt ngang tới mức có thể. Trung tâm 

của đầu quét được bố trí ở đường trung tâm ở nối hàn, càng gần cạnh tấm 

càng tấm càng tốt khi bắt đầu đi qua mối hàn; trình tự kích hoạt đầu dò và thu 

tín hiệu được tiến hành giống như mô tả ở trên.  Cuối mỗi trình tự thu thập tín 

hiệu từ tất cả các cặp đầu dò phù hợp, đầu quét được di chuyển dọc theo mối 

hàn tới vị trí mới và trình tự lại được lặp lại. Khoảng cách dịch chuyển 2.5 

mm giữa các trình tự nhằm cân bằng giữa việc thu thập thông tin chính xác về 

chiều dài khuyết tật và giảm thiểu lượng dữ liệu du thập. Dữ liệu khi hoàn 

toàn quét dọc qua mối hàn được lưu lại trên cuộn băng từ       730 m, bắt đầu 

từ phần miêu tả chi tiết quá trình và dạng dữ liệu, sau đó là toàn bộ các thông 

tin lưu trữ tín hiệu siêu âm. Việc phân tích tín hiệu được tiến hành trên máy 

tính với thiết bị hiển thị và phân tích hình ảnh (xem Chương 5). 

4.1.4 Khuyết tật nằm ngang 

Mặc dù tín hiệu từ khuyết tật nằm ngang cũng được thu thập trong quá 

trình kiểm tra khuyết tật chiều dọc, việc kiểm tra kỹ lưỡng các khuyết tật nằm 

đòi hỏi phải thay đổi hướng đầu quét và chuyển động máy quét 90o so với 

đường trung trung tâm mối hàn và quét ngang mối hàn. Khi đó, cần quét vài 

lần nếu muốn bao phủ hoàn toàn chiều dài mối hàn và dịch chuyển đầu quét 

khoảng 250 mm dọc theo mối hàn giữa các lần quét.  
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4.2 Khuyết tật gần bề mặt 

Tấm mẫu thử DDT 3 chứa các khuyết tật có thể nằm bất kỳ chỗ nào 

trong vùng sâu 30 mm dưới lớp ốp trên bộ bề mặt tấm. Do hình dạng vùng 

kiểm tra thay đổi so với tấm mẫu thử 1 và 2 nên cần phải thiết kế lại đầu dò 

và có phương pháp quét mới.   

4.2.1 Bố trí đầu dò 

Việc thiết lập một dãy đầu dò có thể kiểm tra toàn bộ vùng gần bề mặt 

trong một lần quét rõ ràng là không thực tế. Do đó, cần phải tiến hành quét 

mành bề mặt tấm để đảm bảo độ bao phủ hoàn toàn. Về  mặt lý thuyết, có thể 

làm được như vậy khi sử dụng một hoặc tối đa là hai cặp đầu dò quét qua toàn 

bộ bề mặt. Tuy nhiên, vì có tới tám kênh tín hiệu và tám cặp đầu dò có 

khoảng cách giống nhau được quét cùng lúc trên các khu vực khác nhau của 

tấm nên sẽ có trùng lặp nhỏ giữa các khu vực được quét bởi các cặp đầu dò 

sát nhau. Tuy sử dụng cùng loại đầu dò và hệ thống thu thập dữ liệu điện 

tử/số như với tấm mẫu DDT 1,2 nhưng vùng cần quan tâm chỉ có chiều sâu 

30 mm nên chỉ cần lưu trữ số của 256 mẫu là đủ. Thông tin lưu trữ không bao 

gồm cả âm dội mặt sau nên cần phải đo vận tốc sóng nén trong tấm. 

Khi sử dụng các đầu dò cố định để kiểm tra tấm mẫu DDT 1 và 2, sự thay 

đổi chiều dài đường đi trong nước làm biến dạng đường cong tín hiệu đặc trưng. 

Người ta đã đoán trước được rằng vấn đề này sẽ khiến việc phát hiện khuyết tật rất 

gần bề mặt trong tấm mẫu 3 trở nên khó khăn hơn. Đầu dò được gắn ở góc phù 

hợp lên các ống trụ có thể trượt theo chiều dọc trong khung. Đáy hình trụ có một 

đế rỗng gắn lên tấm để duy trì hằng số khoảng cách từ đầu dò tới bề mặt tấm với 

độ nhám quy mô nhỏ của bề mặt. Hình 4.5 là ảnh chụp dãy đầu dò sử dụng trong 

kiểm tra mẫu 3. Xét về mặt lý thuyết, có thể tăng được độ phân giải gần bề mặt 

bừng cách sử dụng đầu dò có tần số cao hơn. Tuy nhiên, vì hiện tượng tán xạ trên 

bề mặt ốp tăng mạnh theo tần số nên chúng ta không đạt được gì khi thay đổi đầu 

dò tần số 5 MHz sử dụng cho tấm 1 và 2.    
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Hình 4.5 Đầu quét DDT sử dụng cho khuyết tật gần bề mặt, đặt ở vị trí 45o. 

Việc lựa chọn khoảng cách đầu dò để phát hiện và đo khuyết tật bề mặt 

trở nên phức tạp vì có lớp ốp bằng chất liệu auxtenit không đẳng hướng. Vấn 

đề này được đề cập cụ thể trong chương 7 và sẽ không được bàn tiếp ở đây. 

Tuy nhiên cần lưu ý là: tại khoảng cách đầu dò được sử dụng, sóng bên di 

chuyển dọc theo bề mặt giữa lớp ốp và vật liệu gốc; việc đo lường độ sâu liên 

quan tới bề mặt đó và nó có vai trò giống như bề mặt vật lý trên mặt một tấm 

không có lớp ốp. Hai bộ quét với khoảng cách đầu dò 60 mm và 120 mm 

được sử dụng để đảm bảo quét đủ độ sâu; tuy nhiên kết quả cho thấy chỉ cần 

sử dụng một bộ quét với khoảng cách  đầu dò 80 – 100 mm là đủ. 

4.2.2 Kỹ thuật quét 

Do không biết giá trị lệch của đầu dò so với các trục chính của tấm nên 

phải cần tới hai bộ quét và dãy đầu dò được quay tới 90o trong lần quét thứ 

hai.  Để cung cấp thêm thông tin chi tiết về sự phụ thuộc của cường độ tín 

hiệu với góc lệch, người ta tiến hành quét tại hai góc trung gian 45o nhưng 

điều này không cần thiết khi muốn phát hiện hoặc đo khuyết tật. 
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Vấn đề chủ yếu khi áp dụng kỹ thuật ToFD với các vết nứt gần bề mặt là 

sự suy giảm độ phân giải chiều sâu khi chiều sâu tăng. Ở tần số và khoảng 

cách đầu dò sử dụng cho tấm mẫu 3, tín hiệu từ khuyết tật trong phạm vi bề 

mặt 5 mm có xu hướng nhập với sóng bên; với các khuyết tật sâu hơn thì hiệu 

ứng giao thoa với sóng bên khiến việc đánh giá thời gian tín hiệu trở nên khó 

khăn. Như được nêu trong chương 5, sự nhận biết tín hiệu trong kỹ thuật 

ToFD dựa nhiều vào thay đổi đặc trưng trong thời gian tín hiệu khi cặp đầu dò 

quét qua khuyết tật. Khi chuyển động quét vuông góc với mặt phẳng của đầu 

dò (được đề cập tới theo nhiều cách như: quét dọc, quét vuông góc hoặc quét 

không song song), tín hiệu chỉ tồn tại  trong chiều rộng tương đối hẹp của 

chùm tia; đuôi tín hiệu cong có thể dễ dàng được nhìn thấy đối với khuyết tật 

nằm sâu nhưng hầu như không xuất hiện đối với khuyết tật nông. Nếu chuyển 

động quét nằm trong mặt phẳng đầu dò (được gọi là quét theo chiều ngang 

hoặc quét song song) thì vùng chùm tia dò phát và đầu dò chồng lên nhau 

nhận lớn hơn theo hướng quét; do đó có thể dự kiến được cường độ tín hiệu 

đủ lớn trong trường hợp khoảng cách quét dài hơn và đuôi đín hiệu xuất hiện 

ngay cả khi khuyết tật nằm rất gần bề mặt. Vùng chồng lên nhau lớn hơn một 

phần là do góc xuyên giao nhau của các chùm tia ; ngoài ra còn do chiều rộng 

chùm tia tăng lên trong mặt phẳng dọc – kết quả của phản xạ tại bề mặt tấm. 

Dữ liệu quét mành có thể được sắp xếp để đại diện cho loại hình quét khác; 

song việc thu thập chúng ở chế độ quét ngang rất có lợi để có thể tiến hành 

việc kiểm tra ban đầu các tín hiệu có nghĩa mà không phải sắp xếp lại dữ liệu. 

Khi dữ liệu được hiển thị theo cách này, có thể nhận ra tín hiệu khuyết 

tật từ sự xuất hiện của đuôi, ngay cả khi phần trễ tối thiểu của tín hiệu  trộn 

với sóng bên. Khi đó, có thể đo chính xác chiều sâu bằng cách đo chiều rộng 

giữa các đuôi tín hiệu tại thời gian trễ phù hợp và so sánh với tập hợp các 

đường cong được tính toán (như trong hình 5.5). Đối với kiểm tra tấm DDT 3, 

chỉ có một khuyết tật  quá nông nên phải cần đến cách xử lý này. 
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4.3 Hệ thống thu thập dữ liệu 

Ở đây chúng ta miêu tả hệ thống dữ liệu cho thử nghiệm DDT nhưng để 

cũng đồng thời cung cấp một số thông tin về các thiết bị thu thập dữ liệu tiên tiến. 

4.3.1 Hệ thống thiết bị DDT   

Vào thời điểm tiến hành thử nghiệm DDT, các thiết bị kiểm tra siêu âm 

thương mại có sẵn gần như chỉ được thiết kế riêng cho ứng dụng kỹ thuật dựa 

trên biên độ.  Tín hiệu chỉnh sửa thường được hiển thị trên một màn hình, tại 

đó người vận hành có thể đo đạc bằng tay đặc tính tín hiệu. Nhìn chung lúc đó 

chưa có số hóa tín hiệu; việc liên kết thiết bị với máy tính để lưu trữ cố định 

dữ liệu mới trong giai  đoạn sơ khai. Thiết bị DDT phải có sẵn trong một 

khoảng thời gian, nghĩa là không có thời gian triển khai phát triển thiết bị. Di 

đó, thiết bị DDT chủ yếu được lắp ráp từ các mô đun thiết bị có sẵn, cái thì 

thuộc loại thương mại, cái được lắp ráp tại chỗ ở Harwell, sau đó tích hợp với 

máy tính mini đa dụng. 

Sơ đồ bố trí hệ thống thu thập dữ liệu DDT được đưa ra trong hình 4.6 

Mỗi đầu dò phát có bộ phát xung riêng (Harwell Model 0870), tạo ra xung 

200 V 0.1s theo lệnh từ máy tính. Đầu dò nhận được đối với bộ tiền khuyếch 

đại (Harwell Model 81E09) gắn trên đầu dò và từ đó tín hiệu được truyền từ 

cáp đồng trục tới bộ khuếch đại chính (Harwell Model 0187) trong phòng 

máy tính. Các máy khuyếch đại này có đáp ứng tần băng thông rộng (0.7 –30 

MHz); vì thế để tránh sai số lấy mẫu trong thiết bị số, tín hiệu đi qua bộ lọc 

khử răng cưa trước khi tới đầu ra của tám máy số hóa dạng sóng  LeCroy 

2256A 8-bit hoạt động với tần số lấy mẫu 20 MHz. Các bộ số hóa này được 

kích hoạt từ máy tính qua bộ tạo trễ Sension 1351A để lúc bắt đầu của tín 

hiệu được ghi từ mỗi đầu dò thu xảy ra chỉ ngay trước khi sóng bên tới. Thời 

gian đó đương nhiên phụ thuộc vào việc tín hiệu tới từ đầu dò phát nào và do 

đó có thể được điều chỉnh bởi máy tính mỗi khi kích hoạt một đầu dò phát 

khác nhau. Chiều dài mỗi lần ghi được lựa chọn để bao phủ được phạm vi 
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chiều sâu mà tại đó dự đoán có tín hiệu thích hợp. Việc đưa thêm âm dội mặt 

sau của tấm luôn là một ưu điểm tốt nếu có thể tiến hành mà không kéo dài 

ghi âm quá mức vì đó là một thông sô kiểm tra xem thời gian xác định có nhất 

quán với giá trị giả định của khoảng cách đầu dò, vận tốc siêu âm, độ dày 

tấm…hay không. Độ dài ghi âm của 512 hoặc 1024 mẫu được lựa chọn để 

tương ứng với chiều dài 512 khối byte của tệp máy tính. 

 

Hình 4.6: Sơ đồ bố trí hệ thống thu thập dữ liệu sử dụng trong Thử 

nghiệm phát hiện khuyết tật (DDT) 

4.4 Trung bình tín hiệu 

Phản xạ gương từ khuyết tật có cấu trúc lớn thường tạo ra biên độ tín 

hiệu lớn ở phạm vị góc hẹp, sau đó được thu lại; việc cải thiện tỷ lệ biên độ 

tín hiệu với tiếng ồn ngẫu nhiên thường ít khi cần thiết. Ngược lại, năng lượng 

từ nhiễu xạ tại một cạnh khuyết tật được lan truyền ở một phạm vi góc rộng, 

cho phép phát hiện ở phạm vi vị trí đầu dò rộng; tuy nhiên, do mở rộng góc 

nên biên độ tín hiệu thường nhỏ hơn so với trường hợp phản gương. Vị trí của 

khuyết tật so với đầu dò siêu âm, hình dạng khuyết tật, độ nhám và liệu 

khuyết tật có chịu ứng suất nén hay không là các yếu tố ảnh hưởng tới biên độ 
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tín hiệu nhiễu xạ. Các yêu tố này được thảo luận ở các phần khác trong sách 

(ví dụ, xem phần 3.2 và các hình 3.5, 3.6, 3.11 và 7.7). 

Biên độ của tín hiệu ToFD không được dùng để ước đoán kích thước 

chiều cao của khuyết tật, song có thường có thể cải thiện việc phát hiện tín 

hiệu ở phạm vi lớn (ví dụ trong nồi áp suất dàu) bằng cách trung bình các lần 

lặp lại tín hiệu. Cơ sở lý thuyết của trung bình tín hiệu được nêu trong phần 

phụ lục (phần A.6). Việc trung bình 64 tín hiệu bị giảm do nhiễu ngẫu nhiên 

không tương quan sẽ làm tăng tỷ lệ tín hiệu-nhiễu lên khoảng 18 dB, với 256 

tín hiệu sẽ cải thiện được 24 dB. Trường hợp nhiễu tương quan ở mức độ nào 

đó thì sự cải thiện tỷ lệ tín hiệu-nhiễu sẽ ít hơn. 

Nên lưu ý rằng loại hình trung bình tín hiệu này không thể cải thiện tỷ lệ 

tín hiệu-nhiễu hạt tán xạ. Khi nhiễu xạ hạt mạnh thì có thể cần tới các kỹ thuật 

xử lý phức tạp hơn. 

Trong thử nghiệm DDT, tỷ lệ tín hiệu-nhiễu chủ yếu phụ thuộc vào 

phạm vi di chuyển trong tấm mẫu và do đó là hàm của cặp đầu dò được sử 

dụng. Đối với các cặp đầu dò ở gần nhất, trung bình tín hiệu từ bốn lần kích 

hoạt lặp lại là đủ; còn đối với các đầu dò ở xa nhất thì con số này là 128. Quá 

trình trung bình đối với mỗi cặp đầu dò được hoàn thành trước khi chuyển 

sang cặp đầu dò khác. 

4.5 Các phát triển gần đây về thiết bị đo 

Sau khi thử nghiệm tiến hành thành công, kỹ thuật ToFD bắt đầu được 

xem xét sử dụng để kiểm tra ở phạm vi rộng hơn song việc tiến bị kềnh càng 

và tốn kém  đã cản trở nhiều tới việc thực hiện. Do đó, người ta đã cố gắng 

sản xuất bộ thử tích hợp giống sát hơn so với thiết bị phát hiện khuyết tật 

thông thường. Tuy việc thu thập tín hiệu số không phải là phần thiết yếu cho 

ứng dụng ToFD nhưng đó đã được coi là một điểm không thể thiếu trong cách 

tiếp cận kiểm tra siêu âm mới mà tiêu biểu là kỹ thuật ToFD. Thời kỳ giữa lúc 

tiến hành thử nghiệm DDT và bây giờ mang có đặc điểm là sự phát triển rất 
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nhanh chóng của công nghệ máy tính; phải mất vài năm mới ổn định được 

cách tiếp cận về thiết kế. Tuy nhiên, sự có mặt khắp nơi của máy tính và giá 

thành rẻ của chúng đã nhanh chóng hướng sự tập trung phát triển vào các thiết 

bị mà về bản chất là các máy tính được tùy chỉnh, thường chạy một số phiên 

bản Microsoft Windows và chứa một số mô đun vì mục đích đặc biệt  như  

trình điều khiển đầu dò,bộ khuyếch đại, bộ số hóa và bộ xử lý số để xử lý việc 

tạo thành và thu nhận tín hiệu, chuyển đổi tín hiệu thành dữ liệu số và phân 

tích dữ liệu. Nhờ các kết quả phát triển này nên thiết bị ToFD giờ trở nên rất 

tiện xách tay so với thời kỳ thử nghiệm DDT và không tốn kém.  

Để minh họa hệ thống kiểm tra rất tiện xách tay,chúng ta xem xét thông số 

của thiết bị µ inUT-tofd (đọc làMinUT-TOFD) – đây là phiên bản thu nhỏ 

chuyên dụng cho kỹ thuật ToFD của thiết bị kiểm tra MicroPlus do AEA 

Sonomatic đưa ra. Cốt lõi lệ thống là thẻ bus đơn ISA trong một máy tính xách 

tay có chip xử lý 75 MHz Intel Pentium (hoặc cao hơn), với tối thiểu RAM 32 

MB, độ phân giải màn hình 1024 × 768 tối thiểu  256 màu, chạy trên hệ thống 

Microsoft Windows NT 4.0. Thông số của thẻ card được nêu trong bảng 4.1. 

Giao diện người sử dụng được cấp bởi hệ thống máy tính. Bảng 4.2 liệt 

kê các chức năng thu thập dữ liệu có thể truy cập được. Các chức năng phân 

tích dữ liệu được nêu trong chương 5. 

Đa số ứng dụng ToFD đều ít phức tạp hơn so với thử nghiệm DDT. Đối 

với đa số mục đích, chỉ cần một thiết bị xách tay với số lượng kênh thu thập 

dữ liệu ít (giống như loại miêu tả trong bảng 4.1 & 4.2). Đương nhiên hệ 

thống như vậy không đủ khả năng hỗ trợ kiểm tra với quy mô như DDT 

nhưng cũng chỉ thiếu thêm các kênh thu thập dữ liệu và có lẽ là phương tiện 

lưu trữ lớn phù hợp - như thiết bị ghi đĩa CD để ghi lại dữ liệu. Bộ phận điều 

khiển đầu dò và bộ tiền khuyếch đại tín hiệu gắn sát với kết cấu đầu dò sẽ vẫn 

được sử dụng bất cứ khi nào có nhu cầu cần vận hành hệ thống thu thập dữ 

liệu xa hơn một hoặc hai mét kể từ kết cấu đầu dò. 
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Hình 4.1 Thông số kỹ thuật của hệ thống kiểm tra ToFD 

 

Hình 4.2 Chức năng thu thập dữ liệu của hệ thống kiểm tra ToFD 

 

Đối với một số ứng dụng có yêu cầu bất thường, vẫn cần thiết phải thiết 

kếg các hệ thống vì mục đích đặc biệt. Ví dụ: thiết bị kiểm tra Snorre Tether 

(STINE) là hệ thống kiểm tra chân mối hàn chịu kéo ở giàn khoan dầu Snorre 

vùng biển Bắc Na Uy. Nó bao ồm phương tiện điều kiện từ xa, có thể di 

chuyển lên và xuống lỗ khoan của dây hình ống, dừng lại ở các mối hàn cụ 
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thể theo như lập trình và tiến hành trình tự quét với đa đầu dò siêu âm – một 

số đầu dò trong đó được dùng để thu thập dữ liệu ToFD. Thiết bị siêu âm được 

phân chia giữa phương tiện và hệ thống phòng điều khiển, trong đó bộ phận kích 

hoạt và lựa chọn đầu dò cũng như bộ khuyếch đại thu nằm trên phương tiện với 

một máy tính điều khiển (hệ thống máy tính một bảng mạch), còn bộ khuyếch 

đại chính, bộ xử lý số, thiết bị lưu trữ và hiển thị dữ liệu ở phòng điều khiển. 

Thiết bị này có khả năng tiến hành lịch trình kiểm tra đầy đủ  



Giáo trình nội bộ của VISCO 106 

CHƯƠNG 5: XỬ LÝ, HIỂN THỊ VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TOFD 

 

Trong chương 4, chúng ta đã thảo luận về thiết kế của thiết bị thu thập 

tín hiệu trong kỹ thuật ToFD. Ở chương này, chúng ta sẽ miêu tả phần còn lại 

của hệ thống kiểm tra, nhằm xử lý tín hiệu và lấy thông tin từ đó. Việc sử 

dụng các kỹ thuật tiên tiến để hiển thị và phân tích đã trở thành một trong 

những đặc điểm nổi bật nhất trong sự phát triển của ToFD., song nhiều kỹ 

thuật sau đó đã chứng tỏ là cũng tương thích với dữ liệu xung dội. 

Trong chương, chúng ta sẽ chỉ đề cập tới các kỹ thuật kiểm tra nói chung 

tương thích và đầy đủ   với các hình dạng cơ bản như mối hàn nối trong tấm phẳng 

hoặc mối hàn ống trond trong ống hình trụ, Khi hình dạng kiểm tra trở nên phức tạp 

hơn, người phân tích cần hỗ trợ về hình học từ hệ thống để có thể xác định được 

nguồn tín hiệu khuyết tật. Vấn đề này được thảo luận trong chương 6. 

Vào thời điểm tiến hành thử nghiệm DDT, phương pháp thông thường là 

thu thập dữ liệu ToFD trên các hệ thống ít có hoặc không có thiết bị xử lý dữ 

liệu, sau đó chuyển dữ liệu cần phân tích được sang các hệ thống máy tính 

khác có thiết bị hiển thị hình ảnh rất tốn kém. Khi chi phí và kích thước của 

máy tính và thiết bị hiển thị hình ảnh giảm xuống, chức năng phân tích ToFD 

có xu hướng trở nên được tích hợp ngày càng nhiều với hệ thống thu thập dữ 

liệu. Vì thế mà thông thường bây giờ có thể tiến hành toàn bộ quá trình thu 

thập và phân tích trên một thiết bị xách tay.   

5.1 Các dạng hiển thị đơn giản 

Vì pha của tín hiệu nhiễu xạ chứa các thông tin về vị trí và hướng của 

cạnh, nơi tín hiệu xuất phát, nên tín hiệu ToFD thường được hiển thị dưới 

dạng chưa hiệu chỉnh. Một số thiết bị phát hiện khuyết tật truyền thống có 

chức năng hiển thị tín hiệu không cần hiệu chỉnh nhưng với nhiêu thiết bị thì 

không. Cơ sở thời gian của thiết bị phát hiện khuyết thường được hiệu chỉnh 

phạm vi – đó là do với kỹ thuật xung dội, phạm vi tỷ lệ với thời gian truyền, 

còn sự kết hợp giữa phạm vi và góc đầu dò giúp ước đoán vị trí của khuyết 
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tật, Với kỹ thuật ToFD hai đầu dò, thông tin độ sâu liên quan tới khác biệt về 

thời gian giữa các tín hiệu theo cách phi tuyến tính nên hiển thị dựa trên phạm 

vi đơn giản không có ích cho lắm. Vì những yếu tố trên nên thiết bị phát hiện 

khuyết tật thông thường không phù hợp với kỹ thuật ToFD và cần phải triển 

các dạng thiết bị phân tích mới. 

Loại hiển thị dữ liệu đơn giản nhất được dùng trong công trình phát triển 

thời kỳ đầu cho kỹ thuật ToFD là  máy hiện sóng – trên đó dạng sóng thu 

được có thể được hiển thị mà không xử lý. Để có thể mang lại hiệu quả nhất, 

máy hiện sóng cần có thiết bị đo trễ với thiết lập hiệu chỉnh trễ; như vậy phần 

tín hiệu cần quan tâm (đối với tấm phẳng là phần từ sóng bên tới âm dội cạnh 

bên) có thể được kéo rộng chiếm phần lớn màn hình và thời điểm xuất hiện 

bất kỳ tín hiệu nào từ khuyết tật có thể được to chính xác.  Trong vật liệu siêu 

âm sạch, hiển thị như vậy là đủ khi đo đạc bằng tay độ sâu của các vết nứt cắt 

nhìn thấy được hay khuyết tật chìm được phát hiện bằng phương khác nào 

khác. Thiết bị này là kỹ thuật tìm kiếm hoặc để đo đạc trong các vật liệu kém 

sạch hơn nên vẫn còn có những điểm chưa ổn vì đánh giá tín hiệu trong một 

lần quét A-scan có thể rất khó.   

5.2 Hiển thị hai chiều  

Để phát hiện và đo khuyết tật một cách tốt nhất, nên lưu lại các hình quét 

A-scan khi đầu dò di chuyển tên khối kiểm và hiển thị chúng theo dạng thích 

hợp, tương tự như phương pháp hiển thị dữ liệu xung dội. Ví dụ, nếu chúng ta 

xác định mặt phẳng dọc chứa chùm tia của đầu dò xung dội chỉnh góc thì hiển 

thị hai chiều của các A-scan từ chuyển động trong mặt phẳng được gọi là B-

scan, còn hiển thị tương tự từ các chuyển động vuông góc mặt phẳng thì được 

gọi là D-scan. Quét ToFD với chuyển động đầu dò song song và vuông góc 

tới đường nối được thì lần lượt tương tự  như B-scan và B-scan, ngoại trừ  tỷ 

lệ chiều sâu phi tuyến tính nội tại trong trường hợp ToFD. Trong quá khứ, 

thuật ngữ B-scan thường được dùng cho cả hai hướng chuyển động. Trong 

phần còn lại của chương, khi nhắc tới B-scan thì cũng có thể được hiểu là áp 

dụng cho cả D-scan, trừ phi nêu rõ khác.  
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Trong loại hiển thị này, có ba thông số là điện áp, thời gian và vị trí và 

phải được hiển thị dạng hai chiều. Người ta đã thử trình bày theo rất nhiều 

cách khác nhau. 

5.2.1 Hiển thị dạng vẽ nét 

Một phương pháp được sử dụng khá phổ biến trong thời kỳ đầu của 

ToFD là vẽ các A-scan bằng thiết bị vẽ (bút vẽ, hiện thị ống chứa tia catot…), 

trong đó đường cơ sở của mỗi A-scan kế tiếp hơi dịch ra, tạo thành chồng 

xếp. Về bản chất, thời gian và điện áp được hiển thị theo hai hướng trực giao, 

vị trí được trình bày bằng giá trị điều chỉnh –có thể cùng hướng với hướng 

điện áp hoặc nằm trong hướng trung gian giữa trục điện áp và thời gian. Một 

thay đổi trong phương pháp là chặn nửa chu kỳ âm hoặc dương để thu hút sự 

chú ý tới khu vực có tín hiệu có nghĩa. Cách hiển thị đó khiến ta nhận biết 

được khu vực có mẫu hình mạch lạc, tạo bởi vị trí của tín hiệu khuyết tật 

trong các vết liên kết kế tiếp nhau – hình 5.1 minh họa cách thức này. Khi 

hình ảnh thang độ xám xuất hiện, người ta nhanh chóng bỏ phương pháp hiển 

thị này, ở đây nó chỉ được nhắc tới vì có một số tham chiếu nhắc tới mà thôi. 

 

Hình 5.1: Thời gian và điện áp được hiển thị theo hai hướng trực giao, 

phần điều chỉnh nhỏ ở mỗi trục giữa các dấu kế tiếp thể hiện sự chuyển 

dịch hướng quét 
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5.2.2 Hiển thị thang độ xám và màu 

5.2.2.1 Hiển thị analog 

Kiểu hiển thị thỏa đáng nhất là chiều điện áp có thể được thể hiện bằng 

sự thay đổi cường độ hoặc tông, hai chiều không gian là thời gian và vị trí. 

Loại hiển thị này có thể được tạo ra dưới dạng thô nhờ sử dụng thiết bị kiểm 

tra điện tử dạng mạch và máy ghi fax. Trong thiết bị kiểm tra, một cổng hẹp 

lấy mẫu một phần nhỏ của dạng sóng rồi truyền điện áp mẫu tới mạch tích 

hợp và bộ lọc thông thấp. Thông qua việc trễ cổng một khoảng thời gian nhỏ 

cho mỗi lần kích hoạt đầu dò, điểm lấy mẫu được quét dọc theo toàn bộ chiều 

dài dạng sóng. Đầu ra đại diện cho tín hiệu được chuyển đổi sang tần số thấp 

hơn. Sau đó, tín hiệu tần số thấp này được sử dụng để vẽ một đường trên máy 

ghi fax theo cách khiến biên độ của tín hiệu quyết định độ sâu tông được tạo 

ra. Giữa mỗi đường, giấy được xếp chồng để tạo ra hiển thị hai chiều. Loại 

hiển thị này được sử dụng nhiều trong thời kỳ phát triển ban đầu của kỹ 

thuaatk ToFD, ưu điểm của nó là chỉ cần sử dụng mạc analog và không yêu 

cầu phải lưu trữ tín hiệu, Tuy nhiên, chất lượng hiển thị không cao, ngay tại 

thời điểm đó thì thiết bị vẫn khá đắt và có lẽ hiện giờ không còn nữa, ngoài ra 

vì không lưu lại tín hiệu nên không thể tiến hành xử lý sau được. 

5.2.2.2 Hiển thị số 

Khi máy tính số ít đắt đỏ hơn và công nghệ hiển thị video phát triển, hiển 

thị thang màu xám dựa trên công nghệ quét mành trở nên phổ biến. Tập hơn 

A-scan tạo thành B-scan có thể được lưu lại trong tệp máy tính, thường là với 

độ chính xác 8-bit, sau đó được chuyển sang bộ nhớ khung hình kỹ thuật số 

để hiển thị. Bộ nhớ khung hình thời kỳ đầu thường có độ phân giải 512 

điểm/dòng và có 512 dòng, chia giữa hai nửa khung hình lồng vào nhau và sử 

dụng màn hình đơn sắc lưu sáng lâu để loại bỏ rung hình do lồng khung gây 

ra. Thường có cách nào đó để thay đổi động sự sắp xếp giữa mức tín hiệu và 

cường độ hiển thị, như thế có thể điều chỉnh tương phản để hiển thị được đặc 

điểm dữ liệu mong muốn. Hiển thị màu sau đó nhanh chóng xuất hiện nhưng 

kinh nghiệm cho thấy các chi tiết của B-scan hoặc D-scan có thể được đánh 
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giá rõ hơn trên thang độ xám  (đạt được trên hệ thống màu bằng cách sắp xếp 

cả ba màu có chung cường độ), 

Hiển thị màu chủ yếu được sử dụng trong lớp phủ đồ họa và chú thích để 

hỗ trợ diễn giải hoặc để làm nổi bật các đitểm hay mức biên độ cụ thể. Ví dụ: 

đo kích thước dựa trên biên độ sau xử lý SAFT (xem phần 5.8.1). Hình 2.2, 

2.14, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7 và 5.8 là các ví dụ về hình ảnh thang độ xám. 

Nhờ vào phát triển trong công nghệ hiển thị video trong vài năm trở lại 

đây, ngay cả thẻ card video của các máy tính rẻ cũng thường có thể hiện thị 

màu sắc 16, 24 hoặc 32-bit với độ phân giải màn hình tối thiểu 1024×768 

pixel không xem kẽ trên màn hình màu tương thích. Màn hình phân tích dữ 

liệu ToFD thông thường sẽ yêu cầu có 256 mức màu xám để hiển thị B-scan 

và một vài màu sắc khác cho các phần hiển thị khác, năng lực 32-bit (mặc dù 

có thể hiển thị khá thỏa đáng với màu sắc 24-bit bằng cách bỏ qua một số 

mức cường độ sáng cao). Hình 5.2 là hiển thị phân tích kiểm tra phổ biến lấy 

từ hệ thống µ PIPELINE của hang công nghệ AEA Technology – đó là hệ 

thống kết hợp xung dội và ToFD để kiểm tra đường ống. 

 
Hình 5.2: Màn hình phân tích phổ biến của hệ thống kiểm tra số hiện 

đại (hệ thống µ PIPELINE của hãng công nghệ AEA) 
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5.2.3 Đầu ra bản cứng 

Trong thời ký đầu của ToFD, người ta đã rất sáng tạo khi sản xuất bản 

sao cứng thang màu xám trên những thiết bị như máy in ma trận tĩnh điện. 

Lưu trữ hiển thị màn hình được tạo ra bằng cách chụp ảnh màn hình hoặc sử 

dụng một thiết bị đặc biệt với ống hiển thị nhỏ nhưng chất lượng cao và máy 

ảnh lắp trên trong. Ngày nay, máy in phun màu rẻ tiền có thể sao chép chính 

xác hiển thị màn hình và tạo ra đầu ra có độ phân giải lớn hơn (thông thường 

tối tối 600 chấm/inch) so với hiển thị màn hình hiện tại. 

5.2.4 Lưu trữ, trao đổi dữ liệu thô và dữ liệu phân tích 

Việc lưu trữ hiển thị màn hình lâu dài trên máy tính trở nên khả thi nhờ 

có các tiến bộ công nghệ lưu trữ, nhất là với sự xuất hiện của đĩa compact ghi 

được. Nhờ áp dụng các phương pháp lưu trữ như vaath, cả dữ liệu kiểm tra 

dạng thô và các chi tiết phân tích có thể được lưu trữ trong các phương tiện   

chắc chắn và tồn tại lâu. Điều này vô cùng có ích cho quá trình theo dõi tính 

nguyên vẹn dài lâu của các thành phần an toàn quan trọng. 

Dữ liệu ToFD ban đầu được lưu trữ dưới dạng tệp tin – được phát minh 

đặc biệt với mục đích lưu trữ nhưng lại không tương thích sử dụng với các 

phần mềm hiển thị hình ảnh khác. Khi phần mềm thương mại để hiển thị và 

phân tích hình ảnh trở nên rất phổ biến, lợi thế của việc sử dụng dạng tệp tin 

chuẩn đã trở nên rõ ràng hơn. Có rất nhiều định dạng nhưng mục đích của 

chương này không phải là xem xét hết các định đạng đó. Tệp tin dạng GIF 

(định dạng trao đổi hình ảnh) và TIFF (định dạng tệp ảnh nhãn) được sử dụng 

rộng rãi, đặc biệt là định dạng TIFF vì nó có thể chứa thêm các dự liệu đọc 

hiểu được bởi các phần mềm được thiết kế đặc biệt mà không cản trở hiển thị 

từ các chương trình hiển trị hình ảnh TIFF chuẩn. Định dạng đáng quan tâm 

khác là JPEG (nhóm chuyên gia xử lý ảnh), chứa các hình ảnh được nén lại 

một cách hiệu quả nhưng gây tổn hao chất lượng. Việc giảm không gian lưu 

trữ rất có ích khi lưu trữ hiển thị phân tích; mắt thường gần như không phát 
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hiện được dữ liệu hỏng khi sử dụng ảnh JPEG và điều này không qua trọng 

lắm, chỉ cần dữ liệu ToFD gốc đã được lưu trữ ở chỗ khác.  

5.3 Phân tích dữ liệu A-scan 

Việc phân tích A-scan đơn không phức tạp nếu như có thể dễ dàng xác 

định được các tín hiệu. Để đo độ sâu như đã được nêu cụ thể trong chương 2, 

chỉ cần đo thời gian xuất hiện tín hiệu, lựa chọn cẩn thận điểm tương ứng trên 

mỗi gói sóng và cho phép đảo ngược pha nếu cần. Điểm không là một điểm 

thuận tiện được lựa chọn để xác định thời gian từng tín hiệu vì nó có thể được 

đo chính xác, ví dụ bằng cách sử dụng con trỏ chồng để đọc liên tục vị trí. 

Tuy nhiên, sóng bên do các phần lệch trục của chùm tia siêu âm tạo ra thường 

có hình dạng xung khác và tần số trung tâm thấp hơn so với tín hiệu khuyết 

tật; điều này có thể dẫn tới sai số khi ước tính khoảng thời gian giữa sóng bên 

và tín hiệu khuyết tật. Vấn đề này đã được thảo luận kỹ ở phần 2.3.2.7, tại đó 

cũng đưa ra những đề xuất để giảm thiểu sai số. 

Như chúng ta đã chỉ ra, A-scan đơn có giá trị hạn chế và thường sẽ cần 

phân tích một B-scan hay D-scan đơn hai chiều, được tạo thành từ nhiều hình 

A-scan. Điều này đòi hỏi phải có dạng hỗ trợ nhất định. Hiển thị B-scan đặc 

biệt có ích khi hỗ trợ giải thích dữ liệu vì mắt thường rất tinh khi phát hiện 

tương quan giữa các vết kế tiếp.  Các phần sau miêu tả quá trình xử lý và 

phân tích các ảnh hai chieeif. 

5.4 Làm phẳng dữ liệu 

Tiếp xúc nước thường là phương pháp thuận tiện nhất nhằm đảm bảo 

biên độ tín hiệu không bị ảnh hưởng quá mức bởi điều kiện bề mặt, song 

không phải lúc nào cũng có thể duy trì cố định chính xác đường đi trong nước 

khi quét. Điều này có thể ảnh hưởng đáng kể với việc xác định thời gian vì 

vận tốc sóng trong nước chỉ bằng khoảng ¼ so với trong khối kiểm bằng thép. 

Tác động này được minh họa trong hình 5.3 với tín hiệu từ một cặp đầu dò 

quét ở chiều cao cố định trên một tấm có bề mặt gợn sóng. 
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Hình 5.3: với tín hiệu từ một cặp đầu dò chìm trong nước ở chiều cao cố 

định trên bề mặt gợn sóng. 

Sự biến dạng phát sinh không nhưng khiến việc đo lường độ sâu chính 

xác trở nên khó khăn hơn mà còn ảnh hưởng tới sự nhận biết tín hiệu khuyết 

tật và đo chiều dài khuyết tật. Ngoài ra, nó cũng phức tạp hóa ứng dụng thêm 

xử lý số. Có thể giảm thiểu kiểu biến dạng B-scan hoặcD-scan ngày bừng 

cách sử dụng các nêm rỗng để duy trì khoảng cách cố định giữa đầu dò và bề 

mặt; song ngay cả khi đó, độ nhám quy mô nhỏ có thể gây ảnh hưởng tới việc 

xác định thời gian tín hiệu, đủ để khiến việc phân tích tín hiệu từ khuyết tật 

gần bề mặt trở nên khó khăn hơn. 

Rấy may là, chỉ cần có tín hiệu tham chiếu với biên độ phù hợp - sóng 

bên hoặc âm dội cạnh bên – là có thể sử dụng các thuật toán xử lý để làm 

phẳng hình ảnh, tạo cảm giác là đường đi trong nước cố định. Hình B-scan thể 

hiện trong hình 5.3 đã được làm phẳng dữ liệu. 
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Hình 5.4: Ảnh B-scan sau khi đã được làm phẳng dữ liệu để loại bỏ thay đổi 

về đường đi trong nước do bề mặt gợn sóng. So sánh hình này với hình 5.3. 

 Nếu tín hiệu tham chiếu có biên độ lớn, thuật toán “kích hoạt số” rất 

thích hợp. Trong phương pháp này, người ta tìm ra điểm mà tại đó A-scan lưu 

lại vượt qua một mức điện áp cụ thể, rồi áp dụng điểm đó để điều chỉnh thời 

gian tín hiệu lưu lại nhằm đưa tín hiệu tham chiếu tới một vị trí cố định trên 

băng ghi. Phải lựa chọn mức điện áp và điểm bắt đầu tìm kiếm để kích hoạt 

xảy ra ở phần tương ứng của tín hiệu tham chiếu ở mọi dạng sóng; sự sắp xếp 

này dễ dàng nhất ở nửa chu kỳ đầu hoặc nửa chu kỳ thứ hai của sóng bên vì 

sẽ không có điện áp lớn hơn xuất hiện trong thời kỳ đầu tìm vết tín hiệu. 

Trong điều kiện thuận lợi, quá trình làm phẳng có thể chính xác tới mức phân 

số của một khoảng lấy mẫu. Để tận dụng điều đó, phương pháp điều chỉnh 

thời gian tín hiệu có thể tiến hành các khoảng điều chỉnh bằng mức phân số 

của một khoảng lấy mẫu, bằng cách chuyển đổi vào miền tần số, áp dụng điều 

chỉnh pha tỷ lệ với tần số rồi chuyển đổi trở lại về miền thời gian. 
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Khi biên độ tín hiệu yếu hoặc dao động, thuật toán kích hoạt đơn giản có 

thể không mang lại hiệu quả tốt. Có thể cải thiện bằng cách sử dụng tương 

quan đỉnh giữa tín hiệu tham chiếu mẫu và tín hiệu ghi để điều chỉnh thời 

gian. Tín hiệu mẫu có thể thu được từ một dấu tín hiệu hoặc trung bình vài 

dấu tín hiệu trong một vùng có thời gian gần như cố định. Khi sóng bên được 

sử dụng làm tham chiếu, vì sóng bên thường xa khỏi trục chùm tia và có tần 

số trung tâm nhỏ hơn tín hiệu khuyết tật nên điều này hỗ trợ cho việc việc áp 

dụng thuật toán. 

Nếu các phương thức trên không hiệu quả tại các điểm nào đó trong khi 

quét, ví dụ khi biên độ tín hiệu tham chiếu rất thấp hoặc bị giao thoa với tín 

hiệu khuyết tật thì việc điều chỉnh thời gian trong vùng không hiệu quả đó có 

thể dựa trên nội suy giữa các vùng hiệu quả kế bên hoặc dẫn xuất tương hỗ 

bằng cách điều chỉnh các dấu riêng lẻ để mang lại hiển thị mong muốn.. 

Từ thảo luận về sai sót trong chương 2, chúng ta sẽ thấy rõ rằng biến 

động thời gian sóng bên từ các thay đổi về độ dày lớp nối bao hàm cả biến đổi 

về hình dạng toán học của quá trình ToFD. Hậu quả là dù kỹ thuật làm phẳng 

dữ liệu loại bỏ vấn đề chủ yếu phát sinh từ các thay đổi như trên song độ 

chính xác vẫn bị giảm đi nhất định – lẽ ra có thể đạt được độ chính xác nếu 

chiều dày lớp nối được giữ cố định. Do đó, nên thiết kế khung đầu dò để giảm 

thiểu thay đổi độ dày lớp nối và chỉ sử dụng kỹ thuật làm phẳng để loại bỏ các 

ảnh hưởng còn lại. 

Trong phần miêu tả tiếp theo về kỹ thuật phân tích, giả thiết được đặt ra 

là quá trình làm phẳng được tiến hành khi cần thiết. 

5.5 Nhận biết tín hiệu 

Ttong nhiều trường hợp, tín hiệu khuyết tật cần quan tâm sẽ là các tín 

hiệu duy nhất với biên độ có nghĩa xuất hiện giữa sóng bên và âm dội cạnh 

bên, không cần phải sử dụng công cụ trợ giúp nhận biết khác. Tuy nhiên, 

không phải lúc nào cũng vậy. Ở các vật liệu đẳng hướng dạng hạt lớn, vật liệu 



Giáo trình nội bộ của VISCO 116 

chứa tạp chất hay chất không đồng nhất, có thể có vết dội tạp phía sau có biên 

độ tương ứng với biên độ tín hiệu khuyết tật. Ngay cả khi tín hiệu khuyết tật 

rõ ràng thì cũng không thể loại trừ sự có mặt của các tín hiệu chuyển đổi sạng 

do có thể có hạn chế vật lý khi lựa chọn khoảng cách đầu dò. Nên có hỗ trợ 

nhận biết tín hiệu cần quan tâm trong các trường hợp trên. 

Hầu như không thể làm gì để hỗ trợ nhận biết A-scan đơn và đây là một 

trong số những bất lợi lớn nhất của kiểu hiển thị này. Trong hiển thị B-scan 

hoặc D-scan, tác động mở động chùm tia tạo ra hình dáng đặc trưng của dấu 

hiệu chùm tia, điều này có thể được sử dụng để hỗ trợ nhận biết. 

5.5.1 Điều chỉnh đường cung và đường cong  

Cách thời gian truyền của khuyết tật thay đổi theo vị trí đầu dò trong khi 

quét dẫn giới sự xuất hiện của các đường cung điển hình trên hiển thị dữ liệu; 

có thể thể sử dụng chúng để tăng cường phát hiện khuyết tật và khả năng đo 

kích thước chính xác. Chúng ta chọn lấy một điểm trên cạnh nhiễu xạ của một 

khối có độ dày đồng nhất. Khi điểm đó nằm trên mặt dọc xác định bởi các 

đường trung tâm chùm tia dò và đối xứng với hai đầu dò, thời gian di chuyển 

là ngắn nhất. Nếu bộ đầu dò di chuyển một chút theo bất kỳ hướng nào, tín 

hiệu sẽ vẫn tồn tại vì điểm trên vẫn nằm trong chùm tia nhưng khoảng cách 

tăng lên và dấu hiệu do đó sẽ xuất hiện chậm hơn một chút trên màn hình hiển 

thị. Lần quét liên tục dọc theo vị trí cạnh sẽ tạo ra dấu hiệu có dạng đuôi cong 

hướng xuống dưới điển hình như trong hình 2.2, 2.14 và 5.4. Hình 5.5 cho 

thấy hình dạng của đường cung nhiễu xạ, là hàm của độ sâu dưới bề mặt dưới 

điểm nhiễu xạ với khoảng cách đầu 62 và chiều dài lớp 7 mm (xem thảo luận 

trong chương 7 về tác động của lớp ốp). Trong trường hợp này, dịch chuyển 

song song với đường nối các điểm chỉ số đầu dò. Khi dịch chuyển vuông góc 

với đường nối đó thì đường cung sẽ có dạng hypebol (Xem phần 2.3.4) và mở 

rộng khi độ sâu khuyết tật tăng lên. 
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Hình 5.5: Đường cong lý thuyết của trễ tín hiệu so với dịch chuyển đầu 

dò khi khoảng cách đầu dò là 62 mm, chiều dày lớp ốp là 7 mm. Dịch chuyển 

xảy ra song song với đường nối các điểm chỉ số đầu dò. 

Luận cứ này được áp dụng với tất cả các điểm trên một cạnh ngang liên 

tục, đuôi từ các phần bên trong cạnh triệt tiêu để dấu hiệu được tạo ra nằm 

ngang với chiều dài cạnh và vẫn có phần đuôi đặc trưng ở cuối. Ví dụ về tín 

hiệu như vậy từ khuyết tật đúc hình chủ nhật được đưa ra trong hình 5.6.  

Vì hình dạng của đuôi chỉ phụ thuộc vào chiều sâu khuyết tật, khoảng 

cách đầu dò và hướng dịch chuyển nên nó được xác định sẵn với bất kỳ độ 

sâu nào trên hiển thị B-scan hoặc D-scan. Dự đoán hình dạng đã được thảo 

luận trong phần 2.3.4. Việc coi con trỏ là cách thức hiện thị số kích thước 

chính xác và cho phép con chuột di chuyển tương tác để kiểm tra sự phù hợp 
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với hình dạng khuyết tật dự kiến rất đơn giản. Hình 5.7 là ví dụ về hiển thị 

xếp chồng (theo Slesenger, Hesketh và Silk [1985]). 

 

Hình 5.6: Tín hiệu thử nghiệm từ vết nứt có cạnh ngang kéo dài 

 

Hình 5.7: Con trỏ hình hypebol chồng lên tín hiệu từ khuyết tật (theo 

Slesenger et al. [1985]) 
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Khi mẫu mô hình tín hiệu rất phức tạp do chuyển đổi dạng, có thể cần 

phải đánh giá xem đâu là tín hiệu sóng nén chưa chuyển đổi từ đỉnh và đáy 

khuyết tật rồi tính toán vị trí và hình dạng cong của tất cả tín hiệu chuyển đổi 

có thể. Bằng cách xếp chồng tập hợp đường cong được tạo ra trên hình B-

scan, chúng ta có thể kiểm tra kỹ giả thuyết rằng tất cả tín hiệu xuất phát từ 

một khuyết tật. Hình 5.8 là ví dụ xếp chồng được áp dụng với mẫu mô hình 

phức tạp [Ramsey, 1987]. 

 

Hình 5.8 Hình bên tay trái được in lại từ nghiên cứu của Ramsey [1987] 

Cho thấy B-scan TOFD từ một khối thử, trong đó đường cung tín hiệu có 

các quỹ tích được đánh dấu, tính toán dựa trên giả thiết về sự tồn tại của một 

khuyết tật phẳng, nhẵn. Bên phải là hình giải thích. Trong các ký tự chìa khóa 

bên phải, mỗi nhóm ký tự đại diện cho một chặng đường đi siêu âm. Ký tự 

đầu tiên thể hiện chế độ sóng, trong đó C,S và R lần lượt đại diện cho chế độ 

sóng nén, sóng biến dạng và sóng Rayleigh. Đối với ký tự thứ hai, L chỉ sóng 

bên, còn T và B lần lượt chỉ ra nguồn của chặng đường đi cụ thể đó là từ đỉnh 

hay từ đấy của khuyết taath. Chặng đường sóng Rayleigh ở trên bề mặt 

khuyết tật, từ đỉnh xuống đáy hoặc ngược lại. 
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5.6 Đo vị trí khyết tật 

Trong hình dạng đơn giản như tấm phẳng, việc xác định nguồn của tín 

hiệu liên quan liên tới đo đạc chiều sâu từ bề mặt kiểm tra, khoảng cách từ lúc 

bắt đầu quét dọc theo đường quét và khoảng cách chuyển dịch khỏi đường 

quét sang bên cạnh. Hướng bên song song với đường nối các điểm chỉ số đầu 

dò. Đường quét ở đây là đường nằm trên bề mặt kiểm tra, có diểm nằm đối 

xứng với các điểm chỉ số đầu số khi quét kiểm tra. Các vấn đề phát sinh thêm 

từ các hình dạng kiểm tra phứctạp hơn được nêu trong chương 6. 

5.6.1 Độ sâu từ bề mặt kiểm tra 

Có thể sử dụng con trỏ tương tác để đo chiều sâu. Ban đầu, con trỏ được 

đặt lúc bắt đầu sóng bên, thời gian tương ứng được ghi lại. Sau đó, con trỏ 

được đặt tại dấu hiệu khuyết tật và thời gian lại được lưu lại. Nhận xét phần 

5.3 về lựa chọn điểm thời gian cũng được áp dụng tương tự ở đây. Máy tính 

trước đó đã được nhập các số liệu vận tốc và khoảng cách đầu dò và giờ có 

thể hiển thị độ sâu khuyết tật. Khi khuyết tật nằm rất sát bề mặt, giao thoa 

giữa tín hiệu khuyết tật và sóng bên có thể gây khó khăn cho việc xác định 

thời gian ở phần trung tâm đường cong, song phần đuôi có thể thấy rõ. Nếu là 

B-scan thực sự (chùm tia dò và chuyển động đầu dò ở cùng mặt phẳng) thì 

phần cuôi càng dễ nhìn thấy hơn. Sau đó, chúng ta có thể đo độ sâu bằng cách 

chọn độ sâu mà tại đó con trỏ phù hợp nhất với đuôi dấu hiệu. Như đã đề cập 

ở phần 5.5.1, điều này đòi hỏi phải tính toán và hiển thị lại hình dáng con trỏ 

sau mỗi lần điều chỉnh độ sâu vì hình dáng phụ thuộc vào độ sâu ở vùng gần 

bề mặt.  

Cách khác để hiển thị thông tin chiều sâu là thay đổi toàn bộ hình dạng 

để tạo ra thang độ sâu thực sự. Đầu tiên, lựa chọn và chia phạm vi chiều  được 

hiển thị để tạo ra ví dụ 612 giá trị độ sâu có khoảng cách bằng nhau, sau đó số 

mẫu trong hồ sơ số ứng với từng giá trị chiều sâu có thể được tính toán, Cuối 

cùng, tạo ra tập hợp A-scan mới bằng cách lựa chọn từ tập hợp cũ các mẫu 
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tương thích gần nhất với từng giá trị độ sâu có khoảng cách bằng nhau. B-

scan được tạo nên từ các A-scan mới và đem lại hình ảnh liên quan tuyến tính 

với mặt cắt ngang mẫu kiểm; từ đó có thể dùng mắt thường để đọc chiều sâu 

và kích thước xấp xỉ.Từ độ sắc nét rõ rệt của tín hiệu khuyết tật, hình ảnh B-

scan có thể cho thấy độ phân giải chiều sâu thay đổi thế nào như  một hàm 

của chiều sâu. 

5.6.2 Vị trí dọc theo đường quét 

Việc dự đoán vị trí của khuyết tật dọc theo đường quét không thể tách 

rời với việc ước tính chiều dài khuyết tật theo hướng đó. Phần 5.7 sẽ xem xét 

cụ thể việc đo lường này 

5.6.3 Vị trí bên 

Không thể dự đoán được vị trí bên từ một lần quét sử dụng một cặp đầu 

dò. Chiều dài đường đi có được từ một cặp đầu dò xác định hình elipxoit xoay 

với các điểm chỉ số đầu dò là quỹ tích, nguồn tín hiệu nằm trên đó. Có hai 

cách để xác định thông tin rõ ràng về vị trí bên của nguồn. Thứ nhất là sử 

dụng từ hai cặp đầu dò trở lên với đường quét di chuyển sang bên và lấy được 

vị trí nguồn khi hình elipxoit đi qua. Đây là phương pháp được Hawker 

[1983] sử dụng để xác định vị trí khuyết tật trong thử nghiệm DDT (xem hình 

2.12 ở trang 38). Phương pháp thứ hai là quét qua khuyết tật thêm lần nữa 

theo hướng vuông góc với hướng quét chính ban đâu. Khi thời gian truyền 

của tín hiệu khuyết tật là nhỏ nhất,, nguồn nằm đối xứng giữa các đầu dò. 

5.7 Đo chiều dài khuyết tật 

Nếu khuyết tật có cạnh trên và dưới có cạnh ngang, thẳng thì chiều dài 

dọc theo hướng quét có thể được đo bằng cách chỉnh con trỏ định hình cho 

khớp với đuôi hướng bên trái rồi hướng bên phải của dấu hiệu, sau đó lưu lại 

dịch chuyển giữa hai vị trí. Kỹ thuật này đặc biệt có hiệu quả với các khuyết 

tật gần bề mặt vì đường cong tín hiệu hypebol ở hướng quét bị hẹp, ít có vấn 

đề nhập nhằng khi định vị con trỏ. Đối với khuyết tật ở vị trí khá sâu, đường 
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cung rộng hơn nên việc đo đạc kém chính xác hơn. Khu đó, có thể đo chiều 

dài chính xác hơn nhờ dữ liệu được xử lý bằng Kỹ thuật khẩu độ tổng hợp tập 

trung (SAFT) (xem phần 5.8.1). Nếu cạnh khuyết tật cong hoặc nghiêng, 

trong nhiều trường hợp vẫn có thể đo được chiều rộng khá tốt, với điều kiện 

là tiến hành theo quy trình miêu tả trong phần tới. Nếu khuyết tật có hình 

dáng rất bất thường, có thể xử lý SAFT sẽ mang lại độ chính xác cao hơn khi 

đo đạc chiều dài nhưng cho tới nay vẫn chưa có chứng minh mang tính hệ 

thống và thuyết phục về kỹ thuật SAFT với loại khuyết tật này. 

5.7.1 Sử dụng con trỏ tạo hình để đo chiều dài khuyết tật 

Để chứng tỏ có thể đạt được kết quả tốt với các hình dạng khuyết tật 

thực tế, ở đây chúng ta xem xét hình 5.9. Đây là hình mô phỏng của  Hawker 

và Burch [1999], cho thấy các bước liên tục khi đo hình dạng một vết nứt xa 

bề mặt bằng cách cần thận khớp con trỏ tạo hình với dấu hiệu khuyết tật. Ở 

đây, cần nhấn mạnh là: tại vị trí đường cong con trỏ chạm vào đường cong 

dấu vết tín hiệu, các đường dốc phải khớp nhau. Tại những điểm như vậy, vị 

trí của trung tâm con trỏ được đánh dấu (là vị trí cạnh nhiễu xạ và tại ra phần 

tín hiệu đó). Quỹ tích các điểm đánh dấu vẽ lại hình dạng của cạnh nhiễu xạ; 

nếu nó được hoàn chỉnh hợp lý thì sẽ chỉ ra chính xác toàn bộ phạm vi khuyết 

tật.  Một kỹ thuật khác được minh họa ở đây là khớp con trỏ với đuôi trên âm 

dội cạnh bên ở cuối mỗi vùng bị che.  Điều này cho phép chúng ta dự tính 

được chiều dài toàn bộ của vết nứt khi nó mở ra bề mặt sau.  
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Hình 5.9: Mô phỏng hình dạng khuyết tật bằng cách sử dụng con trỏ tạo 

hình. Hình phía trên là các vị trí liên tiếp trên con trỏ hình hypebol. Tại mỗi 

điểm, con trỏ chạm vào tín hiệu khuyết tật hoặc âm dội cạnh bên tại điểm mà 

tại đó các đường dốc khớp nhau. Hình phía dưới là hình dạng thực tế của 

khuyết tật trong khối với các điểm đo được chồng lên nhau. 

Khuyết tật sử dụng trong minh họa này tạo ra dấu hiệu tin hiệu liên tục 

thwo suốt chiều dài, từng phần của cạnh nhiễu xạ đều đóng góp vào dấu hiệu 

này.  Đa số các khuyết tật thực tế sẽ thuộc phạm trù này, nhưng chúng ta có 

thể tưởng tượng là sẽ có những khuyết tật đặc biệt khó xác định hình dạng 

hơn nhiều. Vấn đề này được đề cập trong chương tới. . 

5.7.2 Ảnh hưởng của hình dạng khuyết tật chiều dài bên ngoài 

khuyết tật  

Sóng nhiễu xạ xuất hiện từ tất cả các phần được quan sát của cạnh 

khuyết tật nhưng tín hiệu chỉ được phát hiện khi đóng góp từ các phần khác 

nhau đủ gần pha cho hiện tượng giao thoa tăng cường. Theo nguyên lý 
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Fermat, điều này xảy ra mỗi khi chiều dài đường đi từ đầu dò phát tới đầu dò 

thu qua một điểm trên cạnh khuyết tật gần như cố định so với những thay đổi 

về vị trí của điểm trên cạnh khuyết tật. 

Chúng ta sẽ xem bố trí đầu đò ToFD tiêu chuẩn với hai đầu dò đối diện 

nhau trên một bề mặt kiểm tra nhằm ngang, giả thiết xung bằng nửa chu kỳ 

đơn. Đối với đóng góp từ các điểm trên các cạnh khác nhau thời gian di 

chuyển phải chênh nhau và phải nhỏ hơn thời gian xung. Thời gian di chuyển 

được chia thành các phần một nửa chu kỳ và kết hợp một bề mặt đẳng thời 

hoặc đẳng thời gian với mỗi thời điểm thời gian nguyên. Các đường đẳng thời 

trở thành các elipxoit xoay, các chỉ số đầu dò là quỹ tích. Các vùng đường 

đẳng cấp liên quan tới việc tạo ra tín hiệu (vùng hoạt động) nằm ở nằm trong 

chùm tia siêu âm. Một cạnh khuyết tật cụ thể sẽ tạo ra một tín hiệu đáng chú ý 

nếu theo sát vùng hoạt động của đường đẳng thời. 

Chúng ta xem xét khuyết tật phẳng trong mặt dọc đối xứng với hai đầu 

dò, mặt dọc này cắt  đường đẳng thời trong một tập hợp hình tròn tập trung 

quanh điểm trên mặt bề mặt kiểm tra, nằm trên đường nối các đầu dò. Nếu 

khuyết tật hình chữ nhật dài nằm trực tiếp giữa các đầu dò và vuông góc với 

đường nối các trung tâm đầu dò, đỉnh và cạnh của khuyết tật đi qua vùng hoạt 

động nằm ngang của đường đẳng thời và do đó tạo ra tín hiệu mạnh. Cạnh 

cuối thẳng bên ngoài của nó hoặc là gần như vuông góc với đường đẳng thời 

hoặc là nằm ngoài vùng hoạt động, do đó tạo ra tín hiệu không đáng kể. Tình 

huống này được minh họa trong hình 5.10. 

Giả thiết rằng đầu dò được quét song song với mặt phẳng khuyết tật để 

có thể tiếp cận và đi qua khuyết tật. Tín hiệu đỉnh và đáy sẽ cố định đối với đa 

số chiều dài khuyết tật, giảm 6 dB tại các điểm mà tại đó phía cuối khuyết tật 

nằm song song với đường trung tâm chùm tia. Tại các điểm này, tín hiệu hơi 

trễ. Khi quét vượt qua khuyết tật, tình trạng này sẽ tăng, làm phát sinh các 

đường cong tín hiệu điển hình. Do đó, với khuyết tật hình chữ nhật, chiều dài 
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của tín hiệu đỉnh và đáy trong hình D-scan sẽ là dấu hiệu tốt về chiều dài 

khuyết tật. Việc đo đạc chiều dài do điều chỉnh con trỏ hoặc kỹ thuật giảm 6 

dB sẽ tương đối chính xác   

Chúng ta thử thay thế khuyết tật hình chữ nhật bằng một hình dạng đặc 

biệt khác: một vết nứt cắt mặt hình bán nguyệt. Trên hình 5.11,  tại hầu hết 

mọi vị trí quét, cạnh khuyết tật cắt vài đường đẳng thời và tín hiệu sẽ bị hủy 

bằng giao qua triệt tiêu. Khi trung tâm của hình bán nguyệt nằm trên đường 

nối các đầu dò thì toàn bộ cạnh khuyết tật nằm song song với một đường đẳng 

thời và tín hiệu rất lớn sẽ được tạo ra. Hiệu quả này được thể hiện rõ nhất với 

các đầu dò chùm rộng nhưng ngay cả với đầu dò thông thường thì hiệu quả 

cũng đã rất rõ rệt như trong hình 5.12.  

 

Hình 5.10: Các bề mặt đẳng thời của một khuyết tận hình chữ nhật nằm 

giữa đầu dò phát và thu 
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Hình 5.11. Bề mặt đẳng thời của một khuyết tật hình bán nguyệt nằm 

đối xứng giữa đầu dò phát và thu (đường đậm), phần trung tâm được dịch 

chuyển sang bên cạnh (đường đứt quãng). 

 

Hình 5.12: Tia sáng hoặc điểm từ cạnh khuyết tật hình bán nguyệt 
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Xu hướng tạo ra tia sáng hoặc điểm sáng mạnh tại vị trí đối xứng với tín 

hiệu chỗ khác yếu hoặc không đáng kể này áp dụng mỗi khi một phần của 

cạnh dưới khuyết tật xấp xỉ với một phần của hình bán nguyệt trên bề mặt 

kiểm tra. Các khuyết tật thường thể hiện hiệu ứng này là các vết nứt bán elip 

cắt bề mặt. 

Lưu ý rằng tổng chiều dài của vết nứt cắt bề mặt có thể được tính từ 

khoảng cách quét mà tại đó sóng bên bị chặn. Đối với khuyết tật hình elip 

nằm ở hướng ngẫu nhien so với đầu dò phát và thu, có tối đa bốn điểm sáng 

trên cạnh khuyết tật, thường là ba điểm ở cạnh dưới và một điểm ở cạnh trên 

khuyết tật. Độ cong của cạnh gây làm hội tụ các tia nhiễu xạ, về mặt lý thuyết 

đó là do tụ quang – các vùng có biên độ vô hạn (về mặt lý thuyết). 

Có thể tìm ra được mô hình tín hiệu do khuyết tật ở các hình dạng khác 

tạo ra với các luận cứ tương tự như trên, Vết nứt chìm có cạnh bất thường 

thường có xu hướng tạo ra tín hiệu đáy và đỉnh xuất hiện gián đoạn trên hình 

quét. Khi muốn xác định đặc điểm khuyết tật dựa trên sự xuất hiện của các tín 

hiệu như vậy, cần lưu ý rằng các tín hiệu đứt quãng không nhất thiết phát sinh 

từ khuyết tật không liên tục. 

Một phương pháp đạt được thêm các tín hiệu có thể phát hiện được qua 

quét thường là thực hiện quét thêm với đầu dò lệch, như vậy vùng hoạt động 

di chuyển về một bên của mặt dọc cắt qua  đầu dò [Atkinson, Birchall và 

Plevin, 1989;  Highmore và  Rogerson, 1988]. Kỹ thuật xử lý SAFT với các 

dữ liệu thu thập được từ đầu dò chùm rộng cũng mang lại hiệu quả. 

5.8 Xử lý tín hiệu 

5.8.1 Phương pháp xử lý nhằm tăng độ chính xác đo đạc chiều dài 

khuyết tật 

Phương pháp thông thường khi đo khuyết tật lớn hơn chiều rộng chùm 

tia là đo chuyển động đầu dò giữa các điểm mà tại đó biên độ tín hiệu khuyết 

tật nhỏ hơn 6 dB so với giá trị biên độ tối đa. Phương pháp này đạt được độ 
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chính xác phù hợp với các khuyết tật lớn ở phạm vi vừa phải và đã được sử 

dụng để đo chiều dài khuyết tật từ tín hiệu ToFD – đây là phương pháp thay 

thế và dễ tự động hóa hơn kỹ thuật điều chỉnh con trỏ miêu tả trong phần 

5.7.1. Nói chung, để đánh giá tình nguyên vẹn của thiết bị, không cần phải 

biết chiều dài của khuyết tật một cách chính xác như đối với kích thước chiều 

cao. Tuy nhiên, đối với các khuyết tật nhỏ trong các khu vực chịu ứng suất 

cao hoặc khuyết tật ở phạm vi xa với độ mở rộng chùm tia đáng kể, kỹ thuật 

giảm 6 dB có thể không mang lại độ chính xác phù hợp. Khi không có 

phương pháp xử lý, chiều rộng của vật phản xạ được đo bằng phương pháp hạ 

6 dB sẽ bị đo quá nếu khi vật phản xạ nhỏ hơn đường kính của đầu dò. Điều 

này cũng được áp dụng tương tự cho việc đo đạc chiều dài khuyết tật bằng 

thời gian truyề và cũng như khi đo chiều dài và độ sâu khuyết tật bằng các kỹ 

thuật xung dội thông thường. 

Phương pháp được áp dụng phổ biến nhất để làm tăng độ chính xác đạt 

được qua phương pháp hạ 6 dB là xử lý dữ liệu trước bằng phương pháp 

SAFT rồi áp dụng phương pháp hạ 6 dB cho tín hiệu đã xử lý.  

Bản chất của phương pháp SAFT là: các dữ liệu tần số vô tuyến chưa 

hiệu chỉnh từ các vị trí đầu dò khác nhau được kết hợp với đúng pha để tổng 

hợp được tác động của một đầu dò đơn có khẩu độ rộng. Khẩu độ có thể hội 

tụ chính xác tại mọi chiều sâu. Dữ liệu từ một lần quét siêu âm đầu dò dọc 

theo đường quét được kết hợp để tạo ra độ phân giải bên lý thuyết bằng một 

nửa chiều rộng đầu dò. Sự khác biệt giữa dữ liệu đã và chưa xử lý tùy thuộc 

vào tỷ lệ r/N, trong đó r là khoảng cách từ đầu dò của khuyết tật và N là 

khoảng cách trường gần đầu dò được tính bằng D2/4λ, D là đường kính đầu 

dò và λ là bước sóng siêu âm. Tình trạng vượt kích thước từ dữ liệu chưa xử 

lý còn tệ hơn với các giá trị r/N lớn hơn khi khuyết tật nằm sâu hơn trong 

trường xa. Với giá trị r/N = 2 thì có sự khác biệt rất nhỏ giữa dữ liệu chưa xử 

lý và xữ liệu đã được xử lý bằng kỹ thuật SAFT [theo Burch, 1987]. Nhưng 
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khi giá trị r/N = 4, tỷ lệ giới hạn của chiều rộng khuyết tật (giảm 6 dB) với 

đường kính đầu dò cho khuyết tật nhỏ (dài = 0.2 lần đường kính đầu dò) là 

khoảng 0.8 đối với dữ liệu chưa xử lý và  0.5 với dữ liệu được xử lý bằng kỹ 

thuật SAFT. Khi r/N= 7 với chiều dài khuyết tật = 0.2 lần đường kính đầu dò,  

chiều rộng giảm 6 dB chưa xử lý gấp 1.6 lần so với đường kính đầu dò, tức là 

gấp 8 lần so với giá trị thực tế. Với giá trị SAFT thì chỉ là 0.6 lần đường kính 

đầu dò, gấp ba lần giá trị thực tế. 

Các phương pháp xử lý khác như phương pháp lọc Wiener hay Entropy 

cực đại có thể được áp dụng thay thế kỹ thuật SAFT để làm tăng độ phân giải 

bên. Burch [1987] đã so sánh tính hiệu quả của các phương pháp này và kết 

luận rằng các phương pháp giải chập có vai trò thiết thực đối với hình ảnh B-

scan, với điều kiện là có thể biết được các hàm tán xạ điểm thích hợp. Tuy 

nhiên, các hàm này thay đổi theo phạm vi khuyết tật nên trong những hình 

ảnh chứa khuyết tật tại các độ sâu khác nhau đang kể, chúng phải được giải 

chập riêng rẽ. Độ phân giải sau đạt được nhờ phương pháp lọc Wiener lớn 

hơn so với xử lỷ SAFT với hệ số từ 1.3 trong trường gần cho tới 2 ở khoảng 

cách gấp đôi trường gần.  

Không giống như phương pháp entropy cực đại, phương pháp lọc của 

Wiener không bị ảnh hưởng tiêu cực bởi khác biệt pha giữa hàm tán xạ điểm 

và tín hiệu sẽ giải chập. Điều này cho thấy phương pháp lọc Wiener có lẽ là 

phương pháp xử lý tối ưu khi cần tới độ phân giải cao nhất. Tuy nhiên, mặc 

dù kỹ thuật SAFT đạt được độ phân giải thấp hơn, kỹ thuật này không yêu 

cầu kiến thức về hình dạng xung, không nhạy cảm với những thay đổi về dạng 

xung và tiện áp dụng. Yêu cầu sử dụng nhiều tới máy tính cũng như đặc điểm 

dễ chịu ảnh hưởng của phương pháp entropy cực đại  là lý do khiến phương 

pháp này bị loại trong thời kỳ phát triển ban đầu của kỹ thuật ToFD. Các máy 

tính đủ mạnh giờ có mặt ở hầu hết mọi nơi. 
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5.8.2 Lấy thông tin pha tín hiệu 

Khi phát hiện thấy một khuyết tật đơn giản, thông thường thì việc tín 

hiệu xuất phát từ đỉn hay đáy khuyết tật là rất rõ ràng. Khi khuyết tật cắt một 

bề mặt, có thể biết nguồn góc tín hiệu dựa vào hiệu ứng của sóng tới hay âm 

dội cạnh bên. Với một khuyết tật có hình dạng phức tạp hoặc một số khuyết 

tật ở khoảng cách gần, có thể không biết được ngay dấu hiệu tới từ đỉnh cạnh 

hay đáy cạnh. Như chúng ta đã thấy trong chương 3, pha của tín hiệu đỉnh 

cạnh và đáy đỉnh khác nhau nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng đánh giá 

pha bằng mắt thường. Burchvà Ramsey [1986] đã miêu tả phương pháp xử lý 

sử dụng phép biến đổi Fourier để lấy thông tin pha và là cách hiển thị kết quả 

để hỗ trợ diễn giải thông tin. Phương pháp này cũng đưa ra cách rõ ràng để đo 

sự chênh lệch trong thời gian truyền của hai tín hiệu, bất kể khác biệt pha.     

5.8.3 Các phương pháp xử lý tín hiệu khác 

Silk [1994] đã  xem xét các phương pháp xử lý tín hiệu được áp dụng cả 

cho dữ liệu ToFD và dữ liệu từ các kỹ thuật khác. Mặc dù một vài phương 

pháp đã được nêu trong số đó thể hiện tiềm năng, song có thể nói chỉ có kỹ 

thuật DAFT là được sử dụng khá phổ biến và thậm chí còn chưa được khai 

thác hết khả năng. Có lẽ đó là do phương pháp này chưa được mọi người 

trong lĩnh vực NDT hiểu hết và thường không được đưa vào làm tiêu chuẩn 

cho các thiết bị phân tích. 

Trong cách lĩnh vực khác có nhu cầu sử dụng cùng loại kỹ thuật xử lý tín 

hiệu như với siêu âm ToFD, kỹ thuật biến đổi Hough đã được áp dụng để tìm 

ra loại phù hợp nhất cho các đường cong nhiễu xạ hypenol trong hình ảnh B-

scan của rada thâm nhập mặt đất [Capineri, Grande và Temple, 1998]. Cách 

tiếp cận tương tự sử dụng biến đổi Hough và Oja đã được áp dụng cho dữ liệu 

siêu âm ToFD  [Capineri, Grande, Masotti, Temple và Windsor, 1997]. 

Phép chụp cắt lớp ToFD cũng được coi là một công cụ xử lý tiềm năng 

sử dụng dữ liệu tổng hợp [theo Capineri, Tattersall, Temple và Silk, 1992; 

Capineri, Tattersall, Silk và Temple, 1993].  
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5.9 Xác định đặc tính khuyết tật 

Rogerson and Murgatroyd [1980] đã xem xét trình độ phát triển khoa 

học trong xác định đặc tính khuyết tật với các kỹ thuật siêu âm thông thường 

khoảng năm 1980. Các tiến bộ mới hơn trong phương pháp xác định đặc tính 

với các kỹ thuật thông thường được thảo luận bởi  Burch và Bealing [1986, 

1987]. Highmore và Rogerson [1988] và Atkinson et al. [1989] đã  nghiên 

cứu quét với đầu dò lệch để thu thập thêm thông tin xác định đặc tính khuyết 

tật, tuy nhiên vẫn chưa có nghiên cứu chung về xác định đặc tính bằng 

phương pháp ToFD. Thế mạnh của kỹ thuật ToFD nằm ở khả năng phát hiện 

vị trí của cạnh khuyết tật, trong khi kỹ thuật xung dội lại nhạy bén với các đặc 

điểm phẳng, vì vậy cách tốt nhất có lẽ là phải áp dụng cả hai kỹ thuật. Sự kết 

hợp giữa kỹ thuật ToFD và sử dụng đầu Kỹ thuật kiểm tra Tandem đã được 

sử dụng lên mẫu PISC II trong Nghiên cứu tham số về xác định đặc tính 

khuyết tật [Murgatroyd, Highmore, Burch, Bann và Ramsey, 1988]. Một số 

khối này có các khuyết tật ở phạm vi gần, tạo ra mô hình phức tạp của đường 

cung tín hiệu trong B-scan từ việc bỏ qua siêu âm giữa các khuyết tật. Để diễn 

giải các tín hiệu phức tạp như vậy, thông thường cần xem xét một số cấu hình 

mẫu khuyết tật và tính toán mô hình tín hiệu dự kiến, so sánh mô hình tính 

toán với mô hình quan sát để loại bỏ các cấu hình mẫu khuyết tật kém phù 

hợp với dữ liệu thực nghiệm. Có thể phải tiến hành vài bước sửa đổi mô hình. 

Hình 5.8 minh họa kỹ thuật này.   

Khuyết tật phẳng có hình dạng phức tạp sẽ làm phát sinh một số tín hiệu 

nhiễu xạ và tán xạ ngược đặc trưng. Tín hiệu tán xạ ngược và nhiễu xạ gồm 

một loạt xung, được Friedlander [1958], Freedman [1962], Lam và Tsang 

[1985] miêu tả về mặt lý thuyết. Thử xem xét một khuyết tật cứng, không thể 

xuyên qua và lồi, có kích thước và bán kính cong lớn so với bước sóng siêu 

âm.  Hình dạng của khuyết tật có thể được dự đoán dọc theo đường nối trung 

tâm với đầu dò thu. Các đường bao quanh xung quay trở lại đối với  bức xạ 

tán xạ ngược là bản sao của xung phát và xuất phát từ các phần của khuyết tật 

mà tại đó xảy rat hay đổi trong khu vực mặt cắt ngang dự đoán. Mỗi biên độ 
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tín hiệu đều được điều khiển bằng kích thước và dạng bất liên tục trong khu 

vực dự đoán của khuyết tật. Miêu tả toán học về vấn đề này được nêu trong 

phần A.7 của phụ lục. Khi sử dụng loại thông tin này chỉ cho thời gian tới, 

Lamand Tsang [1985] chứng minh rằng có thể sử dụng hệ thống máy tính nhỏ 

để tái thiết hình dạng chưa biết của khuyết tật phẳng, cạnh thẳng từ âm nhiễu 

xạ của các xung siêu âm ngắn. 

5.10 Nghiên cứu mô hình trong phân tích dữ liệu ToFD. 

Silk [1996a] sử dụng dữ liệu tổng hợp để xem xét độ nhạy khả năng phát 

hiện khuyết tật trong kỹ thuật ToFD so với mức độ ồn trong tín hiệu siêu âm. 

Do hiểu rõ tín hiệu phản hồi ToFD lý thuyết từ các khuyết tật “lý tưởng” nên 

có thể dễ dàng tổng hợp B-scan từ những khuyết tật đó. Đối với các B-scan 

nhân tạo được sử dụng trong các khóa đào tạo ToFD, tiếng ồn thực tế có thể 

được thêm vào trong hình ảnh số. Silk đã tạo ra 50 mô phỏng B-scan thể hiện 

các vết nứt hoặc đường xỉ. Mỗi mô phỏng có chiều dài quét 500 mm và 

khoảng cách đầu dò danh định 100 mm. Nghiên cứu bao gồm 5 nhân viên 

kiểm tra. Từ nghiên cứu, Silk kết luận rằng: tại mức ồn phổ biến cho kiểm tra 

ToFD, khả năng phát hiện là 100%, không có sai lệch. Khi mức ồn được tăng 

lên vừa phải, thử nghiệm cho thấy 3% khả năng có tín hiệu giả nhưng vẫn tuy 

trì tỷ lệ phát hiện 100%.  Ở mức ồn cao thì khả năng phát hiện khuyết tật 

giảm xuống và khả năng tín hiệu giả tăng lên. 

Silk [1996b] cũng đồng thời sử dụng dữ liệu mô phỏng để xem xét khả 

năng đo đạc của kỹ thuật ToFD. Mô phỏng 26 khuyết tật được sử dụng, từ đó 

chỉ ra rằng khả năng đo kích thước chiều cao lý thuyết vào 0.25 mm. Ngoài 

ra, năm phương pháp tính ước tính chiều dài khuyết tật cũng được đem ra 

kiểm tra. Vài phương pháp đem lại kết quả tốt với các khuyết tật mô phỏng 

dạng thẳng, tuy nhiên đa số đều không có hiệu quả với các khuyết tật có hình 

dạng cong và có thể có sai số 10 mm. Song các công trình gần đây được miêu 

tả trong phần 5.7.1 của Hawker và Burch [1999] cho thấy có thể có được 

chiều dài chính xác của khuyết tật với các hình dạng khá phức tạp bằng cách 

sử dụng thiết bị con trỏ hypebol một cách thích hợp.  
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CHƯƠNG 6: CÁC HÌNH DẠNG PHỨC TẠP 

 

Nhiều nhà máy công nghiệp lớn có các đường ống và ống phun hàn với 

các bộ phận hình trụ dày, đây thường là các bộ phận hoạt động dưới áp lực 

cao. Mối hàn có xu hướng nằm ở những vùng chịu ứng suất lớn, do đó cần 

tiến hành kiểm tra tính toàn vẹn của mối hàn trong quá trình sản xuất và có 

thể là cả khi vết nứt xuất hiện hoặc lan rộng trong lúc sử dụng. Như chúng ta 

đã thấy, siêu âm là phương pháp kiểm tra không quá hủy hữu dụng nhất vì nó 

có thể cung cấp thông tin áp dụng được cho đánh giá cơ học phá hủy về tính 

toàn vẹn của bộ phận.  

Khi hai hình trụ giao nhau, ví dụ như hai thành phần hình trụ của một 

cấu trúc ngoài khơi hay một ống gắn với bình áp lực, mối hàn tạo ra hình 

dáng yên ngựa ba chiều. Đầu dò với góc chùm tia cho trước cố định đặt trên 

nất kỳ một trong sô ba bề mặt đó đều không thể luôn luôn bao phủ được toàn 

bộ thể tích mối hàn cần kiểm tra. Do đó, cần phải chú ý nhiều hơn tới thiết kế 

máy quét đối với các hình dạng như vậy so với các hình dạng đơn giản trên 

mặt tấm phẳng. 

Kỹ thuật ToFD mang lại các phương án thay thế mới để kiểm tra các 

hình dạng phức tạp so với kỹ thuật xung dội do nó phụ thuộc vào vị trí tương 

quan của đầu dò và khuyết tật. Kỹ thuật xung dội dựa vào phản xạ gương, do 

đó thường rất khó khi bố trí chùm tia đầu dò để làm chiếu rõ các vùng cần 

quan tâm (như khuyết tật) ở gần tới thẳng góc. Đối với kỹ thuật Tandem cũng 

gặp khó khăn vì mặt sau của mẫu thường không song song với bề mặt kiểm 

tra, ví dụ trong ống đối với mối hàn vỏ hoặc điểm nối ở cấu trúc ngoài trục. 

6.1 Các mối hàn giáp nối chữ T 

Hàn Viện, phòng thí nghiệm Harwell và Ủy ban trung ương về sản xuất 

điện năng đã phối hợp tiế hành một chương trình về phát hiện, đo đạc và xác 

định đặc điểm của vết nứt và các khuyết tật khác trong các bộ phận bằng thép 



Giáo trình nội bộ của VISCO 134 

bằng phương pháp siêu âm. Dự án được chia làm bốn giai đoạn, trong đó kết 

quả của ba giai đoạn đầu đối với mẫu dạng tấm phẳng sẽ được thảo luận sau ở 

phần 8.3. Giai đoạn 4 nhằm mở rộng triển khai từ tấm phẳng sang các hình 

dạng phức tạp hơn. Nguyên liệu loại BS 1501 223-32B được hàn vào 6 mẫu, 

nhằm cố ý tạo ra khuyết tật; hai mẫu khác được sử dụng từ các cấu trúc bị loại 

bỏ. Trong mẫu tạo thành, các dạng khuyết tật là vết nứt, xỉ hàn theo chiều 

ngang, thiếu chảy, rỗ hàn, không thấm; đối với hai mẫu còn lại là nứt tách lớp. 

Kỹ thuật ToFD được áp dụng để phát hiện và đo hàn không thấm, vết nứt và 

rỗ trong hai mối hàn chữ T, tạo từ hai tấm có kích thước 38 mm/tấm được hàn 

với nhau bằng mối hàn nóng chảy toàn bộ. Hình dạng và vị trí của đầu dò 

ToFD được thể hiện trên hình 6.1 B-scan thu được với cặp đầu dò B trong 

hình 6.1 được thể hiện trong hình 6.2. Tín hiệu đầu tiên tương ứng với sóng 

bên trong bề mặt phẳng, đây là sóng theo bề mặt từ đầu dò phát tới đầu dò thu 

và trải qua nhiễu xạ tại cạnh của mối hàn góc. Có thể thấy tín hiệu rõ từ 

khuyết tật trong kim loại hàn ở phía trước và sau tín hiệu liên tục, mạnh từ 

phản xạ tại bề mặt tấm. Sử dụng phương pháp này để phát hiện khuyết tật rất 

đơn giản, song để xác định vị trí và đo khuyết tật thì cần phân tích cẩn thận 

các đường đi có thể của sóng, điểm phản xạ, nhiễu xạ do đặc điểm hình dạng, 

chuyển đổi dạng… 
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Hình  6.1 Bố trí đầu dò để kiểm tra mối hàn giáp nối hình chữ T trong 

giai đoạn 5 thuộc chương trình của Hàn Viện 

 

Hình 6.2:  Tín hiệu quan sát được qua kỹ thuật ToFD trên mối hàn giáp 

nối hình chữ T thuộc chương trình của Hàn Viện 
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Diễn giải các hình ảnh B-scan qua bố trí đầu dò vào thời điểm đó là một 

vấn đề mới mẻ; sau quá trình tích lũy kinh nghiệm, kỹ thuật ToFD được 

chứng minh là đạt độ chính xác với mối hàn giáp nối hình chữ T tương tự như 

với với tấm phẳng. Độ chính xác ban đầu đạt được là sai số đo trung bình 1.7 

mm với độ lệch chuẩn 4.00, sao đó được cải thiện thành sai số trung bình 0.1 

mm và độ lệch chuẩn 1.1 mm. Dưới đây là trích dẫn phần kết luận của báo 

cáo [theo Cameron, Jessop, Mudge, Charlesworth, Silk, Bowker, Wrigley và 

Denby, 1983], ‘ ... Kỹ thuật ToFD dường như đã được thích ứng thành công 

để kiểm tra các khớp nối phức tạp. Một lần nữa, kỹ thuật siêu âm thông 

thường cho thấy khả năng dự đoán đặc đính khuyết tật không đủ để mang lại 

sự tin tin cao cần có khi dự đoán”. 

Cecco và Carter [1983] cũng nghiên cứu về mối hàn chữ T chứa các 

khuyết tật thể tích và một vết nứt mỏi hẹp. Mối hàn chữ T có một vết nứt mỏi 

gồm hai tấm hàn với nhau, một tấm phần thân dày 22 mm và một tấm phần 

đáy dày 50 mm. Mối hàn dài 130 mm và bị nứt dọc suốt chiều dài. Họ kết 

luận rằng các khuyết tật thể tích và vết nứt mỏi có thể phát hiện được từ bề 

mặt tạo thành góc giữa phần thân với phần đáy mặc dù tín hiệu yếu hơn và 

khó diễn giải hơn so với tín hiệu từ bề mặt đáy đối diện với đầu dò.  

6.2 Yêu cầu kiểm tra với các cấu trúc ngoài khơi 

Cấu trúc cố định đầu tiên ở vùng phía bắc Bắc Hải tiếp xúc với độ sâu 

nước từ 150 tới 200 m được lắp đặt năm 1974. Việc lặn và tiến hành kiểm tra 

ở vùng này gặp khó khăn hơn nhiềuso với vùng phía nam của Bắc Hải. Việc 

khai thác được tiếp diễn tới các vùng khác, phần lớn đêu được dự kiến sẽ 

không gây thêm vấn đề nào khác ngoài việc tăng thêm số lượng cấu trúc. Tuy 

nhiên, các vùng như vịnh Western Approaches, khu vực Hebrides và Rockall 

cùng rìa vịnh Shetland có thể liên quan tới các cấu trúc được đặt ở vị trí lên 

tới trên 500 m nước. Chắc chắn là các cấu trúc này yêu cầu kiểm tra dưới 

nước định kỳ. Một đặc điểm dễ nhận thấy khi các thợ lặn tiến hành kiểm tra 
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dưới nước là sự kém hiệu quả không thể tránh được so với khi kiểm tra trên 

đất liền. Ví dụ như hạn chế do thủy triều khiến hoạt động chỉ kéo dài một 

tiếng rưỡi/ngày, với điều kiện thời kiện thì có thể hạn chế hoạt động ít hơn 

150 ngày/năm  [theo Bainton, Silk, Williams, Davies, Lyon và Peters, 1975]. 

Việc di chuyển dưới nước gặp khó khăn trong một môi trường tối, bất lợi dễ 

dễ gặp nguy hiểm cá nhân. Tất cả các yếu tố trên làm giảm hiệu quả kiểm tra 

dưới nước. 

Do nhu cầu phải tiến hành kiểm tra nhanh dưới nước nên việc sử dụng 

kỹ thuật siêu âm và X-quang bị hạn chế. Người ta chú trọng vào kiểm tra trực 

quan, kiểm tra dòng điện xoáy và từ tính. Khi các vật liệu dày hơn xuất hiện 

và có sẵn các kỹ thuật sửa chữa vết hàn dưới nước, cần phải đánh giá kích 

thước của vất kỳ vết nứt nào, bao gồm các khuyết tật chìm không thể phát 

được với các phương pháp kiểm tra bề mặt.  

Thiết bị được thiết kế để sử dụng ngoài khơi phải vận hành được dưới 

nước ở độ sâu yêu cầu. Nói chung, thông lệ kiểm tra áp dụng cho các cấu trúc 

ngoài khơi cho tới giờ là kiểm tra dàn khoan bằng tay thường xuyên, bao gồm 

tất cả các khớp nối trong thời kỳ 3-5 năm; đối với các khớp nối quan trọng thì 

kiểm tra hàng năm. Việc kiểm tra thường bắt đầu bằng khảo sát chung về tình 

trạng cấu trúc và sự  phát triển của khuyết tật.  Sau khi được lau sạch, vết nứt 

được xem xét trực quan và bởi các biện pháp không phá hủy. Độ dày của kim 

loại được kiểm tra tại chỗ có các dấu hiệu trực quan hoặc ở các vùng quan 

trọng. Sự xói lở của đáy biển quanh giàn khoan thường được chú ý trong quá 

trình kiểm tra.  

Năm 1975, người ta không sử dụng siêu âm phát hiện vết nứt [theo  

Bainton et al., 1975], mặc dù đo độ dày bằng siêu âm lúc đo đang được áp 

dụng. Tới khoảng năm 1983, người ta đã phát minh nhiều thiết bị siêu âm để 

phát hiện và đo khuyết [theo Anon., 1983; Fuller, Nestleroth và Rose, 1983; 

Rose, Fuller, Nestleroth và Jeong, 1983]. Tuy nhiên, chúng rốt cuộc không 
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được áp dụng thay thế hẳn phương pháp kiểm tra hạt từ tính vì những kỹ thuật 

khác như phép quang trắc cũng đồng thời được  chấp nhận sử dụng [theo 

Anon., 1984]. Các công trình về ToFD từ 1975 được miêu tả dưới đây. 

6.3 Ứng dụng cho các cấu trúc ngoài khơi 

Việc sử dụng đánh giá phù hợp cho mục đích đối với độ nghiêm trọng 

của khuyết tật là phương pháp được khuyến nghị gần đây để kiểm tra siêu âm 

các cấu trúc ngoai khơi cả trong quá trình sản xuất và sử dụng [theo Gardner 

và Bosselaar, 1984]. Đánh giá này đặt ra các yêu cầu cụ thể với quy trình 

kiểm tra được áp dụng để phát hiện và đo khuyết tật. Mỏi là một nhân tố 

chính xác định tuổi thọ các cấu trúc có vỏ bằng thép ở Bắc Hải. Nhiều cấu 

trúc hiện đã được sử dụng tới ba mươi năm, vì thế việc kiểm tra mỏi trở nên 

ngày càng quan trọng. Trong số vài phương pháp phát hiện khuyết tật có sẵn 

như X-quang, kiểm tra từ tính và siêu âm, chỉ có kiểm tra từ tính và siêu âm 

áp dụng được với các hình dạng phức tạp. Như đã được chỉ ra ở các phần 

khác của sách, phương pháp siêu âm thông thường dựa trên sự diễn giải thay 

đổi biên độ tín hiệu với chuyển động đầu dò; những khó khăn khi diễn giải sẽ 

ảnh hưởng tới độ chính xác đo đạc. Để cải thiện độ chính xác của khuyết tật 

giống vết nứt trong các cấu trúc ngoài khơi, người ta đã đánh giá kỹ thuật 

ToFD trong một chương trình hợp tác công nghiệp, qua đó phát triển và cải 

tiến quy trình chi tiết từ kinh nghiệm thực tế để bao hàm mọi khía cạnh khi áo 

dụng ToFD đo khuyết tật mối hàn. 

ToFD được đánh giá để áp dụng đo khuyết tật chủ yếu là do kỹ thuật này 

có thể đo chính xác kích thước độ cao khuyết tật; các kỹ thuật viên siêu âm có 

thể nắm bắt được kỹ thuật này và yêu cầu kỹ thuật thì đơn giản vì có thể thu 

được kết quả phù hợp từ quét một chiều [theo Gardner và Bosselaar, 1984]. 

Ngoài ra, đây là kỹ thuật siêu âm duy nhất không bị ảnh hưởng bởi dao động 

biên độ tín hiệu do độ nhám bề mặt gây ra. Đối với kiểm tra mối hàn giáp nối, 

ToFD đồng thời đo kích thước của bất kỳ khuyết tật nào và xáclập độ sâu hàn 

tại vị trí đó.  Cuối cùng, nước biển tạo ra môi trường kết nối siêu âm lý tưởng. 
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Mối hàn của nối chữ T, K và các chi tiết nối liên quan tới hình dạng 

phức tạp hơn so với tấm phẳng. Hình 6.3 cho thấy hai ví dụ về các cấu hình 

đầu dò khả thi để đo vết đứt trong mối hàn của điểm nối ở cấu trúc ngoài 

khơi. Khi sử dụng góc chùm tia lần lượt khoảng 60o và 70o cho đầu dò phát và 

đầu dò thu, tín hiệu tương ứng với sáu đường đi tia sẽ được quan sát như trên 

hình. Đường đi số 1,2 và 5 cung cấp dấu hiệu tốt về vị trí của đỉnh vết nứt so 

với bề mặt bên ngoài. Trong khi đó, đường đi số 6 của sóng biến dạng được 

truyền đi và chuyển đổi dạng thành sóng nén ở bề mặt bên trong lại xác nhận 

hình dạng cấu trúc. Điều này rất quan trọng vì việc đo đạc kích thước vết nứt 

liên quan tới các bề mặt của bộ phận, nếu không tương ứng với hình vẽ thiết 

kế của cấu trúc thì sẽ tạo ra sai số khi đánh giá độ nghiêm trọng của bất kỳ 

khuyết tật nào phát hiện được. Có thể tránh sai số bằng cách áp dụng một số 

phương pháp đo để kiểm tra hình dạng bộ phận. Đường đi số 3 và 4 trong 

hình 6.3 (a) giúp cải thiện độ chính xác về vị trí đỉnh vết nứt. Hình  6.3(b) thể 

hiện cách bố trí khác, trong đó sử dụng chùm tia 45o để tiến hành kiểm tra 

tương tự. 
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Hình 6.3: Ví dụ về hình dạng vết nứt được đo bằng siêu âm trong nút ở 

các cấu trúc ngoài khơi (theo Gardner và Bosselaar [1984]). 
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6.4  Thu nhận và phân tích tín hiệu 

Cần tối thiểu hai đầu dò và kết cấu nêm để người vận hành có thể duy trì 

được vị trí và góc đã được xác định trước của đầu dò so với mối hàn cần kiểm 

tra Một hệ thống điện tử kỹ thuật số đặt trong giàn khoan được sử dụng để 

kiểm soát quá trình kiểm tra, thực hiện trung bình tín hiệu nhằm cải thiện tỷ lệ 

tín hiệu-nhiễu, ghi lại dữ liệu và hỗ trợ phần mềm máy tính dùng để diễn giải 

dữ liệu. Một màn hình hiển thị khung kỹ thuật số được dùng để hiển thị dữ 

liệu dạng ảnh trên màn hình khi dữ liệu được thu thập, nhờ đó có thể đánh giá 

định tính kết quả trong quá trình quét. Hiển thị tương tự được áp dụng trong 

quá trình diễn giải tín hiệu với sự hỗ trợ của chương trình mô hình tương tác, 

nhằm xếp chồng các kết quả trong mặt cắt ngang bộ phận. Dữ liệu ghi lại 

được điểm tra trên hiển thị video hoặc đầu ra bản cứng, sau đó các dấu hiệu 

khuyết tật được xem xét. Vị trí đầu dò được xác định từ tốc độ quét ghi lại và 

ghi chú của người vận hành, còn thời gian tới tương ứng được xác định bằng 

phần mềm đồ họa tương tác hoặc từ đo đạc tiến hành trên bản sao cứng. 

6.5 Kết quả thử nghiệm 

Gardner và Bosselaar [1984] nêu kết quả áp dụng kỹ thuật ToFD để đo 

khuyết tật trong các mẫu liên quan tới cấu trúc ngoài khơi. Có ba mẫu được 

sử dụng: một mối hàn ghép nối giữa các tấm phẳng có độ dày 12.5 mm  và 

nối thành 25 mm, trong đó có một vết nứt mỏi ở một chân mối hàn; một mối 

hàn ghép nối chữ T có một vết nứt mỏi ở đáy chân mối hàn; một mặt cắt của 

nút ống gồm các phần cấu có độ dày 32 mm và 18 mm giao nhau ở góc bên 

phải, có một vết nứt mỏi xấp xỉ ở hướng 3 giờ trong bộ phần lớn ở chân mối 

hàn. Kết quả từ ba mẫu này sau kiểm tra không phá hủy cho thấy: có thể đạt 

được độ đo đạc chính xác 1 mm đối với các phần nằm sâu hơn 5 mm dưới bề 

mặt kiểm tra. 

Một loạt thử nghiệm đối với mẫu máy đo kích thước theo kỹ thuật ToFD 

được tiến hành với các thợ lặn trong một bể đào tạo thợ lặn tại cơ sở do by 
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Oceaneering International cung cấp [theo Hawker, Newton và Wein, 1985; 

Newton, Wein và Hawker, 1986]. Mẫu nút được đặt ở độ sâu 6 m trong bể. 

Những thợ lặn không biết kỹ thuật ToFD và không hề có năng lực kiểm tra 

NDT được yêu cầu phải dùng máy quét tay để di chuyển đầu dò qua bề mặt 

kiểm tra. Hình 6.4 là ảnh chụp một thợ lặn đang vận hành thiết bị trong bể 

(lấy từ Newton et al. [1986]). 

Một hệ thống thu thập dữ liệu dựa trên bộ vi xử lý được đặt ở trên cùng 

để thu thập và diễn giải dữ liệu. Dữ liệu được hiển thị theo thời gian thực để 

có thể đưa ra đánh giá tức thì về chất lượng dữ liệu. Giả thiết là dữ liệu đạt 

yêu cầu và được chứa trong đĩa từ để lưu lại cố định kết quả kiểm tra. Việc 

diễn giải có thể được tiến hành ngay hay hoãn tới khi hoạt động lặn kết thúc. 

Mất khoảng 10 phút để diễn giải dữ liệu nhằm có được độ sâu vết nứt. 

Newton et al. [1986] lưu ý rằng các thợ lặn nhận thấy máy quét dễ sử dụng và 

có thể đạt được kết quả đo vết nứt một cách nhất quán. Trong các thử nghiệm 

này, tốc độ quét phù hợp được thiết lập ở mức 0.5 m/phút. 
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Hình 6.4 Hiển thị màn hình mạch kín dưới nước cảnh một thợ lặn vận 

hành thiết bị siêu âm ToFD để phát hiện và đo vết nứt 

Một loạt thử nghiệm khác được tiến hành tại hiện trường Veritas ở Coast 

Centre Base, Bergen, Na Uy. Các thử nghiệm mở trong nước này là các cuộc 

kiểm tra thực tế hơn về khả năng đo vết nứt của kỹ thuật ToFD trong các cấu 
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trúc ngoài khơi. Thợ lặn được yêu cầu làm việc ở giữa độ sâu giữa là 10m với 

tất cả các vấn  đề liên quan tới quét trong khi nổi tự do hoặc gắn với cấu trúc 

và đối phó với hà bám. Bản thân thiết bị được vận hành dưới độ sâu 20m. Một 

số kết quả từ hai cuộc kiểm tra được thể hiện trên hình 6.5 và 6.6. 

 

Hình 6.5: So sánh kết quả thu được từ kỹ thuật ToFD và ACPD đối với 

vết nứt trong khúc nối mô phỏng của một cấu trúc ngoài khơi 

Trong hình 6.5, kết quả kiểm tra phá hủy mẫu cho thấy vết nứt đã xuất 

hiện ở nhiều vị trí dọc chân mối hàn, gây ra nhiều đường nứt nối. Sự thống 

nhất giữa hình dạng vắt vết nứt theo kỹ thuật ToFD và theo kết quả kiểm tra 
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phá hủy được thể hiện rõ ràng trong [theo Newton et al. (1986)]. Tuy nhiên, 

có khác biệt rõ rệt giữa kết quả đo lường bằng kỹ thuật ACPD với kiểm tra 

phá hủy; điều này cho thấy nứt nối có thể cản trở nghiêm trọng việc đo đạc 

chính xác bằng kỹ thuật điện từ. Trong hình 6.6 là kết quả đạt được của một 

thợ lặn trên biển với kỹ thuật ToFD. Dữ liệu thu được ổn như các dữ liệu lưu 

trữ trong phòng thí nghiệm. Hình quét mẫu này cho thấy hai khuyết tật mối 

hàn nhỏ trước đây đã không được phát hiện. 

 

Hình  6.6: Kết quả ToFD đối với hình dạng vết nứt trong mặt cắt nối do 

một thợ lặn thu được trong thử nghiệm mở ở biển 
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Dưới đây là các hạn chế khi sử dụng kỹ thuật ToFD cho các cấu trúc 

ngoài khơi: trầm tích vôi phải được dọn sạch khỏi bề mặt kiểm tra; phải tiếp 

cận được cả hai phía của khuyết tật, do đó với mối hàn ở giao điểm hai bộ 

phận ống, phải dọn sạch cặn cứng ở cả hai bộ phận; thép dùng cho cấu trúc 

ngoài khơi có ít tạp hơn so với thép dùng cho lò phản ứng hạt nhân, nếu 

không sẽ gây lộn xộn tín hiệu; có thể cần có đôi chút kinh nghiệm vận hành 

để loại bỏ tín hiệu từ các khuyết tật nhỏ không quan trọng mà không cần phải 

phân tích đo đạc đầy đủ. Khi khuyết tật xuất hiện trong mối hàn ở những góc 

rất nhọn như (nhỏ hơn 45o ở phần giao điểm), có thể rất khó để xác lập hướng 

của bất kỳ vết nứt nào. Tuy nhiên vẫn có những lợi thế bù lại: nghiên cứu hồi 

đầu về các cấu trúc ngoài khơi [Newton, 1987; Temple, 1984b; Whapham, 

Perring và Rusbridge, 1985a] gợi ý rằng: ngay cả khi vết nứt phải chịu ứng 

suất kết thúc, kỹ thuật này vẫn là phương án khả thi để thiết lập kích thước vết 

nứt. Thực tế, hiệu ứng lọc tần số của vết nứt chịu ứng suất nén (dẫn tới việc 

ưu tiên truyền tải  tần số  thấp) có thể được sử dụng để xác định đặc điểm vết 

nứt dạng như vậy. 

Lợi thế khác của kỹ thuật ToFD là có thể được sử dụng cho cả khuyết tật 

chìm hay cắt bề mặt và chỉ ra vị trí chính xác đỉnh vết nứt trong kích thước không 

gian ba chiều. Các kỹ thuật như ACPD cho biết chiều cao nghiêng (độ sâu của 

khuyết tật đo được trong bề mặt phẳng của khuyết tật) nhưng không phải hướng 

vết nứt, do đò hai kỹ thuật này bổ trợ lẫn nhau đối với khuyết tật cắt bề mặt. 

Kỹ thuật ToFD có thể đo vết nứt trong bô phận ống nhưng ACPD thì 

không thể. 

6.6 ống phun lò phản ứng áp lực nước 

Trong lò phản ứng áp lực nước, bán kính trong của ống phun nước mát 

thường không chịu ứng suất cao quá. Tuy nhiên, trong trường hợp rất khó xảy 

ra khi có sự cố mất nước tải nhiệt, nước mát được bơm vào và tạo ra ứng suất 

nhiệt cực lớn lên bán kính trong của ống phun. Như vậy, khuyết tật nghiêm 

trọng có kích thước nhỏ. Khuyết tật với kích thước khoảng 6 mm (nhỏ hơn 
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các loại có thể ảnh hưởng đến an toàn), có thể cần phải được phát hiện và đo 

trong bộ phận dày tới 300 mm để tạo ra dung sai đáng kể giữa kích thước tới 

hạn và mục tiêu kiểm tra. Khuyết tật cần tìm là các loại phát triển ở mặt 

phẳng chứa trục khoan ống, rất khó để đo chúng bằng các kỹ thuật siêu âm 

thông thường khi bị hạn chế tiếp xúc với mặt trong của ống. 

Hình 6.7 thể hiện cách thức tín hiệu ToFD thay đổi với kích thước chiều 

cao dọc của khuyết tật trong hình dạng phức tạp của đường kính trong ống 

phun lò phản ứng áp lực nước Trong hình, A-scan được tách ra khỏi quá trình 

tạo thành hình B-scan, do đó có thể thấy rõ hơn từng dấu hiệu. Khuyết tật có 

độ sâu nhỏ hơn 5 mm khó có thể bị phát hiện bằng kiểm tra thông thường như 

thế này và cần phải tiến hành xử lý phức tạp hơn. Tuy nhiên, các khuyết tật 

lớn hơn nhìn thấy rất rõ. 

 

Hình 6.7:  Thay đổi tín hiệu ToFD với kích thước chiều cao của khuyết 

tật ở bán kính trong ống phun 
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Trong thử nghiệm DDT của UKAEA [theo Watkins, Ervine vàCowburn, 

1983b], mẫu số 4 nhằm đại diện cho hình dạng phức tạp của đường trính 

trong ống phun. Mẫu được làm bằng thép quy cách SA508 loại 2 mua từ nhà 

cung cấp bình áp lực cho lò phản ứng. Khe mòn do tia lửa điện và vết nứt mối 

hàn được tạo ra trong khối một cách có chủ ý. Bề mặt được phủ hai lớp, có 

thể dạng tự động hình dải hoặc là cấp dây bằng tay phù hợp. Giá trị độ nhám 

bề mặt được thiết lập là 3µm. Chi tiết cụ thể về khuyết tật và hình dạng được 

nêu trong tài liệu của Watkins et al. [1983b]. 

Khuyết tật trong tấm 4 được xác định là không kéo dài quá 30 mm dưới bề 

mặt của kim loại nền. Kinh nghiệm trước đó cho thấy có thể bao phủ khu vực 

này bằng một cặp đầu dò, được gắn trên khớp các đăng cách 35 mm với đường 

trung tâm nằm ngang với mặt phẳng trục địa phương (như trong hình 6.8) 

Đầu sóng nén dò thuộc loại có độ dập nhiễu cao, đường kính 12.5 mm, 

tần số trung tâm từ  2 tới 4 MHz, tạo ra xung ngắn từ 2-3 chu kỳ. Để tạo kết 

nối với siêu âm, khối mẫu được nhúng chìm vào nước trong một bể tròn. Khối 

mẫu được đo bằng máy quét được chế tạo đặc biệt với trục dọc chính dọc theo 

lỗ khoan của khối thử. 

 

Hình 6.8: Vùng bán kính ống phun thể hiện bố trí đầu dò và tọa độ áp 

dụng cho quét góc phương vị. 
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Hình 6.9: Sơ đồ đại cương máy quét dùng để kiểm tra bán kính trong 

của ống phun 

Việc thu thập dữ liệu và kiểm soát quét do máy tính điều khiển. Kết quả thu 

được là quét dạng mành hình chữ nhật với tọa độ  ψ và  V (xem hình 6.8) thông 

qua việc lựa chọn giá trị V cụ thể và tăng giá trị tương ứng với ψ qua 360o. Tại 

mỗi điểm trên trên tập hợp, một đoạn thời gian quét dài 12.5µs sau khi sóng bên 

tới được số hóa và lưu lại. 250 điểm mẫu mỗi đường quét được tạo ra với tỷ lệ số 

hóa 20 MHz. Trung bình tín hiệu được áp dụng, tính tổng vài lần theo dõi thời 

gian từ mỗi vị trí đầu dò để cái thiện tỷ lệ tín hiệu – nhiễu. 

Ban đầu, tiến hành quét tìm kiếm với khoảng cách raster 0.4o trong ψ và 

4 mm trong V, tạo ra khoảng cách bước trên bề mặt từ 2.9 mm tới 4.5 mm 

theo hướng vòng tròn chu vi và  từ 4 mm tới 5.6 mm theo hướng trục. 

Lượng tăng bằng nhau của ψ và V tạo ra các khoảng cách bước trên bề mặt, 

tùy thuộc vào vị trí tuyệt đối của đầu dò trên bề mặt do ảnh hưởng của hình 

dạng cục bộ. Dữ liệu từ quét tìm kiếm được phân tích qua hệ thống xử lý 

hình ảnh nối với máy tính. Hiển thị B-scan được áp dụng để phát hiện dấu 
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hiệu khuyết tật qua nhiễu tín hiệu sóng bên hoặc sự có mặt hiển nhiên của 

tín hiệu nhiễu xạ. 

Sau khi đã xác định được vị trí khuyết tật qua quét raster thô, một loạt 

quét raster tinh được áp dụng với số liệu raster 0.2o trong ψ và 2 mm trong V 

để quét trong vùng lân cận của khuyết tật được phát hiện. Điểm 0 của dạng 

sóng thời gian sau đỉnh dương chính được sử dụng làm tham chiếu thời gian 

và thời gian di chuyển tuyệt đối được dùng để tính độ sâu khuyết tật từ thông 

tin này [theo Stringfellow và Perring, 1984]. 

Có thể đo chính xác độ sâu của khuyết tật với điều kiện là cạnh khuyết 

tật gần nhất với bề mặt nằm dưới giao diện với lớp phủ từ 5 mm trở lên và 

gần như song song với bề mặt đó. Chi tiết cụ thể về mặt cắt vết nứt đo được 

so với dự tính do Stringfellow và Perring [1984] đưa ra. Họ quan sát thấy rằng 

gần như trong tất cả trường hợp, kết quả chiều cao khuyết tật đạt được đều 

nằm trong khoảng 2 mm với giá trị thực tế, ngoại trừ cả ba trường hợp là 4 

mm. Điều này ứng với sai số đo vượt tring bình là 1.1 mm và độ chệch tiêu 

chuẩn là 1.8 mm. Ngoài hai vết nứt carbon với chiều dài không hề rõ, khi tiến 

hành đo chiều dài bằng kỹ thuật ToFD thì đạt được sai số đo hụt trung bình là 

2.4 mm và độ lệch chuẩn 7.4 mm. Sự khác biệt về độ chính xác giữa đo kích 

thước chiều cao và chiều dài khuyết tật đã được đoán trước, vì kích thước chiều 

cao có được từ đo thời gian còn chiều dài được suy đoán từ sự xuất hiện của tín 

hiệu khi sử dụng đầu dò để quét; trên thực tế phương pháp giảm dB được áp 

dụng. Cần nhớ rằng kích thước chiều cao của khuyết tật có vai trò quan trọng 

nhất trong đánh giá tính toàn vẹn của bộ phận. Trong nghiên cứu này cho thấy 

kỹ thuật ToFD về mặt bản chất có khả năng mang lại độ chính xác cần thiết để 

đánh giá an toàn thực tế về tính toàn vẹn của bộ phận, ngay cả trong các hình 

dạng phức tạp như đường kính trong ống phun của lò phản ứng áp lực nước và 

phức tạp hóa thêm bằng cả lớp auxtenit không đẳng hướng 

Trong chương trình PISC II với tấm mẫu thứ 3 (mối hàn thực tế nối vùi 

phun với bình trong lò phản ứng áp lực nước), việc kiểm tra bằng kỹ thuật 
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ToFD nhằm phát hiện, xác định vị trí và đo khuyết tật trong vùng hàn. Theo 

dự đoán thì khuyết tật nằm ở mặt phẳng chu vi song song với trục hàn ống 

phun, còn thiết kế kiểm tra nhằm phát hiện khuyết tật với độ nghiêng bất kỳ 

theo hướng song song với trục hàn ống phun. Thiết kế gồm hai dãy đầu dò 

riêng, mối dãy có thể được gắn với một đầu dò và xoay quanh trục hàn ống 

phun. Góc chỉ định gồm 2 đầu dò gắn trên một mặt phẳng chứa trục hàn của 

ống phun, trong số đó 13 đầu dò phát và 7 đầu dò thu như trong hình 6.10. 

Với thiết kế này, tất cả các vùng hàn trong mặt phẳng đều được bao phủ bởi ít 

nhất bốn cặp đầu dò phát-thu. 

 

Hình. 6.10: Hệ thống phối hợp và triển khai đầu dò để kiểm tra mối hàn 

nối ống phun với vỏ và đường kính trong của ống phun (theo Curtis và 

Stringfellow [1986]). 
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Hình 6.11: Cận cảnh thiết bị tìm kiếm theo kỹ thuật ToTD trên tấm RTD. 

Dãy ngang bao phủ mặt phẳng kiểm tra ở các góc bên phải so với mặt 

phẳng của góc chỉ định, mục đích là dễ phát hiện nhất các khuyết tật nằm ở 

mặt phẳng trục – tức là các khuyết tật song song với mối hàn. Hai dãy phụ 

giống hệt được sử dụng, mỗi dãy có 3 đầu dò phát và 3 đầu dò thu.  

Tấm 3 trong chương trình PISC II Plate 3 có 43 khuyết tật, trong đó có 30 

khuyết tật phẳng được ghép vào một cách chủ định với kích thước đa dạng kích 

thước, từ đường kính hình tròn 3 mm tới hình vuông cạnh 60 mm. Có 4 khuyết 

tật ghép vào thuộc dạng hỗn hợp, gồm cụm khuyết tật phẳng với đường kính 

toàn bộ 50-60 mm. 9 khuyết tật không chủ định có chiều 2 – 4 mm. Toàn bộ 
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các khuyết tật được ghép vào một cách chủ định đều có hướng chu vi, song 

song với hướng cục bộ của mặt phẳng mối hàn. Toàn bộ bề mặt trong của kết 

cấu được phủ thép không rỉ auxtenit dày khoảng 5 mm [PISC, 1986c].  

Quét bằng góc chỉ định sử dụng các bước 0.25o, tương ứng với bố trí dọc 

theo bề mặt và cách đương trung tâm mối hàn khoảng 3 mm. Tại mỗi vị trí A-

scan từ 38 cặp đầu dò phát và thu được ghi lại, trong đó có ít nhất 4 cặp đầu 

dò phát-thu góp phần phát hiện khuyết tật và vị trí khuyết tật dưới bề mặt 

hoặc gần mặt sau; ngoài ra có tối đa 20 kết hợp đầu dò ở giữa vách.    

Dữ liệu phản xạ phát-thu cũng được ghi lại để hỗ trợ độ phân giải góc 

của vị trí khuyết tật, tầm bao phủ tia từ tối thiểu 695 tới 825 hoặc nhiều hơn, 

qua đó kiểm tra được tối thiểu 65 mm chất liệu hàn và kim loại nền ở hai phía 

của đường trung tâm mối ở bán kính 760 mm. 

Từng dấu hiệu đều được số hóa tại tỷ lệ lấy mẫu 20 MHz. Để đạt được tỷ 

lệ tín hiệu-nhiễu phù hợp, 128 vết dò được lấy trung bình đối với mỗi cặp đầu 

dò và từng vị trí đầu dò. 

Sau phân tích và báo cáo, bị sót năm khuyết tật, trong đó có ba khuyết tật 

không được coi là nghiêm trọng, kích thước không dài tới 12 mm và độ sâu 

không quá 3 mm.. Nhưng hai khuyết tật sót còn lại ở gần về mặt, mỗi khuyết 

tật tròn có đường kính 10 mm. Chúng quá sâu để có thể được phát hiện bởi 

một cặp đầu dò với khoảng cách gần như 40 cm chẳng hạn nhưng cũng quá 

nông để có thể bị phát hiện bởi cặp đầu dò với khoảng cách rộng như 140 

mm. Rõ ràng là cách khuyết tật này có thể được phát hiện chính xác bằng một 

cặp đầu dò ở giá trị khoảng cách trung bình giữa 40 và 140 mm, ví dụ như 80 

mm. Độ chính xác thu được khi đo chiều dày nằm trong khoảng ±2 mm hoặc 

cao hơn đối với khoảng nửa khuyết tật hay trong khoảng ±10% đối với khuyết 

tật lớn hơn. Các sai số này phù hợp với sai số đo đạc thông thường, trong khi 

với các khuyết tật còn lại được đo kém chính xác hơn thì sai số phát sinh do 
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diễn giải sai nhiều tín hiệu nhiễu xạ. Đối với kiểm tra lò phản ứng thực tế, sai 

số sẽ nhỏ hơn do tận dụng dữ liệu bổ trợ về phát hiện và đo đạc khuyết tật.  

Kết quả kiểm tra này cùng với kết quả đạt được với tấm mẫu phẳng số 2 

trong chương trình PISC II đã được nêu bởi Curtis và Stringfellow [1986]. Họ 

kết luận rằng kỹ thuật ToFD có khả năng phát hiện và đo khuyết tật trong mối 

hàn ống của lò phản ứng áp lực nước với độ xác thực cao. Để đạt được độ 

chính xác và thực hiện tương tự với khuyết tật gần bề mặt trong vùng kiểm tra 

mối hàn nối ống phun-ống, bề mặt phủ bên trong của bình phải có chất lượng 

cao hơn so với tấm mẫu 3. 

Do tín hiệu nhiễu xạ từ khuyết tật về cơ bản xuất phát từ cạnh khuyết tật 

nên kỹ thuật này ít nhạy với độ nhám mặt khuyết tật hơn các kỹ thuật xung 

dội thông thường. Curtis và Stringfellow [1986] không thể tìm thấy sự khác 

biệt nào giữa phản hồi nhiễu xạ từ khuyết tật thô và mịn.  

Tấm mẫu 3 trong chương trình PISC II cũng được phòng thí nghiệm hạt 

nhân Risley kiểm tra bằng cách sử dụng kỹ thuật siêu âm tự động, bao gồm kỹ 

thuật xung dội độ nhạy cao để phát hiện khuyết tật  và  chủ yếu là kỹ thuật 

ToFD để đo khuyết tật. Các kỹ thuật được triển khai từ bề mặt trong lớp phủ 

của ống phun cùng với phương pháp thu thập, phân tích và hiển thị dữ liệu. 

Với hệ thống này, phòng thí  nghiệm hạt nhân Risley đã phát hiệ n được 

30/31 khuyết tật hàn dự kiến và xác định chính xác vị trí của ba khuyết tật ở 

cạnh ống phun, 

Khi áp dụng ToFD để đo kích thước, kết quả sai số trung bình đạt được 

là−1.3 mm và độ lêch chuẩn  7.0 mm so với kích thước khuyết tật dự kiến của 

31 khuyết tật mối hàn [Rogerson, Poulter, Clough and Cooper, 1988]. Điều 

này minh họa các cách thức đa dạng mà kỹ thuật xung dội thông thường và 

ToFD mang lại để đo kích thước trong các ứng dụng quan trọng, qua đó làm 

tăng độ tín cậy. 



Giáo trình nội bộ của VISCO 155 

Đối với các hình dạng phức tạp như mối hàn nối ống phun ở trên, rất có 

ích khi sử dụng mô hình toán học của hình dạng được kiểm tra để hiển thị tín 

hiệu trong mối tương quan chính xác với cấu trúc [theo Poulter, 1986]. Trong 

mẫu ống phun của chương trình PISC II, Risley sử dụng kỹ thuật ToFD để đo 

kích thước khuyết tật đã được phát hiện bằng kỹ thuật xung dội và đạt được 

sai số trung bình −0.14 mm với độ lệch chuẩn 3.0 mm khi đem so với kết quả 

của kích thước khuyết tật dự kiến [Poulter, 1986]. 

Ngoài máy quét được thiết kế để phù hợp với trục của hình dạng được 

kiểm tra khi vận hàn (ví dụ như ống phun của lò phản ứng áp lực nước), còn 

có một điều kiện đặt ra đối với các thiết bị kiểm tra có thể dễ dàng thích ứng 

với nhiều nhiệm vụ. Các thiết bị này thường là các phương tiện dạng thu nhỏ 

chứa kết cấu đầu dò và có thể di chuyển ngang qua bộ phận kiểm tra dưới 

hình thức điều khiển nào đó. Đối với ống phun hoặc đường ống, phương tiện 

được giữ bằng đai hoặc dây buộc để có thể dịch chuyển vòng tròn hoặc quanh 

trục (một cách hạn chế). Khi không tiện giữ phương tiện như trên thì có thể áp 

dụng liên kết từ khi bộ phận làm bằng hợp kim sắt; phương tiện có thể được 

điều khiển bằng quang học  theo đường đánh dấu.Hình 6.11 mình họa một 

phương tiện loại này (thường được gọi chung là thiết bị tìm kiếm) đang hoạt 

động trên tấm RTD. Tấm này được đặt tên theo nhà cung cấp Röntgen 

Technische và là một phần của vỏ Lò phản ứng nước sôi (BWR) có ống phun. 

6.7 Các tiến bộ gần đây khi kiểm tra ống phun 

Trong phần trước, chúng ta đã miêu tả một số thử nghiệm chứng minh năng 

lực được tiến hành trong thời kỳ phát triển ban đầu của kỹ thuật ToFD.  Trong 

cách thử nghiệm đó, công cụ hỗ trợ diễn giải dấu hiệu của khuyết tật trong hình 

dạng phức tạp được chế đạo đặc biệt theo nhu cầu, Khi kỹ thuật được áp dụng 

rộng rãi hơn và thiết bị được tiêu chuẩn hóa hơn, người ta đã có thể cung cấp 

nhiều công cụ có tính thích ứng tốt hơn để hỗ trợ diễn giải dữ liệu. 
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Nguyên tắc chung của các công cụ này là giúp người diễn giải dữ liệu 

ToFD truyền các nét nổi bật của dữ liệu vào các hình chiếu của tấm mẫu. 

Chúng ta sẽ không thảo luận chi tiết về kỹ thuật liên quan ngoài việc đưa ra 

hai ví dụ minh họa từ tài liệu đã xuất bản. Người đọc có thể xem chi tiết từ tài 

liệu dẫn chiếu. 

Mẫu thứ nhất lấy từ tài liệu của Daniels et al. [1996] liên quan tới việc 

kiểm tra ống phun nước của máy phát điện hơi nước trong lò phản ứng áp lực 

nước – được tiến hành như thử nghiệm xác minh khả năng đối với trung tâm 

EPRI NDE, Charlotte, NC, Mỹ. Hình  6.12 cho thấy dữ liệu ToFD thô dọc 

theo hình chiếu trục ngang-dọc ở một góc phương bị cho trước. Khi sử dụng 

một hệ thống có tên gọi là MUSE, người vận hành có thể đánh dấu các đặc 

điểm của dữ liệu thô bằng con trỏ và các vị trí tương ứng được hiển thị đồng 

thời bằng biểu đồ trên hình chiếu. 

Các ví dụ khác đề cập tới việc kiểm tra mối hàn gắn ống phun với ống 

nối trong lò phản ứng nước sôi do Trung tâm trình độ Thụy Điển tiến hành 

[theo Bloodworth, 1999]. Trong hình 6.13, chúng ta cho thấy dữ liệu từ quét 

phương vị ở vị trí trục cố định. Người vận hành sử dụng gói phần mềm   

CGTOFD và có thể định vị con trỏ lên tín hiệu khuyết tật trong dữ liệu ToFD 

hiển thị bên trái để xác định thời gín truyền cụ thể. Ở phía tay phải, quỹ tích 

tương ứng gồm các điểm có thời gian truyền bằng nhau được thể hiện trên 

biểu đồ hình chiếu của ống phun. Có thể lưu lại các quỹ tích trên để khi tiến 

hành quét trục qua vị trí khuyết tật, việc cắt quỹ tích sẽ mang tại dấu hiệu rõ 

ràng về vị trí của khuyết tật theo cách miêu tả trong phần 2.3.3 
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Hình 6.12: Dữ liệu tái lập từ phần mềm MUSE, cho thấy dữ liệu ToFD 

ở dạng chưa chỉnh sửa và các dữ liệu được lựa chọn đưa vào biểu đồ bộ phận 

(lấy lại từ Daniels et al. [1996]). 

 

Hình 6.13: Dữ liệu từ quét phương vị khuyết tật tật, trong đó quỹ tích 

tạo CGTOFD trên hình chiếu của một ống phun (in lại từ nghiên cứu của 

Bloodworth [1999]). 
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CHƯƠNG 7: CÁC VẤN ĐỀ PHỨC TẠP KHÁC 

Trong chương này, chúng ta thảo luận một số khía cạnh yêu cầu phải cân 

nhắc trong các trường hợp cụ thể khi áp dụng kỹ thuật ToFD. Chương đề cập 

tới vật liệu đẳng hướng, hiệu ứng của ứng suất nén lên tín hiệu từ vết nứt và 

một số tác động khó thấy của độ cong bộ phận. 

Phần lớn tinh thể kim loại đều thể hiện tính đẳng hướng; tuy nhiên trong 

mẫu thể tích lớn hạt mịn không có ưu tiên hướng hạt thì lại mang tính chất 

đẳng hướng vi mô. Nếu các hạt tiếp cận kích thước bước sóng siêu âm hoặc 

được sắp xếp ưu tiên thì tính bất đẳng hướng và tán xạ ảnh hưởng tới kiểm tra 

siêu âm. Vấn đề này liên quan cụ thể tới thép axtenit dạng khối và dạng lớp 

phủ trên thép ferrit.  Phần 7.1 thảo luận vấn đề khi áp dụng kỹ thuật ToFD 

cho vật liệu như vậy. 

Một vấn đề khác phát sinh từ khác biệt về nhiệt độ và mức ứng suất 

trong quá trình sử dụng   với khi tiến hành kiểm tra. Ví dụ: với phi cơ bay đang 

bay ở độ cao 33,000ft, nhiệt độ là −25oC và ứng suất∼ 0.3bar, trái ngược hẳn 

với điều kiện kiểm tra thông thường ở nhiệt độ 20oC và ứng suất of  1bar. Đối 

với mạch nước làm mát lò phản ứng hạt nhân, việc kiểm tra hầu như luôn được 

tiến hành ở nhiệt độ và ứng suất thấp hơn nhiều so với điểm hoạt động. Ở các 

cấu trúc ngoài khơi, việc kiểm tra được tiến hành trong thời tiết lặng, khi đó gió 

và tải trọng biển  rất khác với lúc thời tiết khắc nghiệt.. Do những thay đổi 

trong điều kiện môi trường khi vận hành thông thường và khi kiểm tra, các vết 

nứt chịu ứng suất kéo đủ tới mức phát triển trong một số điều kiện vận hành 

nhất định có thể chịu ứng suất nén khi được kiểm tra. Tác động của ứng suất 

nén lên biên độ tín hiệu ToFD được thảo luận trong phần 7.2. 

Cuối cùng, trong hình trụ, tốc độ của sóng bên (được sử dụng làm tham 

chiếu thời gian) thay đổi so với giá trị trên tấm phẳng. Cần biết sự biến thiên 

đó nếu muốn tự tin áp dụng kỹ thuật ToFD đối với các hình dạng cong. Vấn 

đề này được nêu trong phần 7.3 

7.1 Môi trường bất đẳng hướng  

Trong vật liệu đẳng hướng, mỗi loại sóng đàn hồi di chuyển ở tốc độ đặc 

trung riêng, không phụ thuộc vào hướng. Đối với vật liệu bất đẳng hướng thì 
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không phải như vậy: vận tốc của bất kỳ loại sóng nào phụ thuộc vào hướng và 

tương quan tới trục tinh thể của chất liệu. Rõ ràng với một  kỹ thuật dựa trên 

đo lường thời gian di chuyển như ToFD, điều này gây nên phức tạp cần phải 

tính đến nếu muốn duy trì độ chính xác của kỹ thuật. Silk [1979d, 1981b,c] đã 

tiến hành các nghiên cứu về lan truyền siêu âm trong kết cấu hàn auxtenit , 

bao gồm cả lan truyền sóng SH [Silk, 1979c], ứng dụng ToFD và các kỹ thuật 

khác đối với các cấu trúc bất đẳng hướng này [Silk, 1980b]. 

Trong các vật liệu bất đẳng hướng, trục của các hạt lân cận có thể được 

sắp xếp khác và sóng đàn hồi có thể bị tán xạ khi đi từ hạt này sang hạt khác. 

Trên thực tế, tán xạ làm suy giảm tín hiệu và thêm nền tín hiệu ồn không 

mong muốn từ các cạnh hạt. Lượng suy giảm tùy thuộc vào mối liên quan 

giữa bước sóng siêu âm với kích thước các hạt trong vật liệu. Hình 7.1 tóm tắt 

lại các tác động này (theo Reynolds và Smith [1984]. 

 

Hình 7.1: Sự phụ thuộc của suy giảm siêu âm đối với môi trường dạng 

hạt (theo Reynolds và Smith [1984]). 
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7.1.1 Lớp phủ auxtenit 

Bình chịu áp lực của lò phản ứng nước áp lực có lớp vỏ bằng thép ferrit 

dày (∼ 250 mm), bên bề mặt trong được phủ một lớp thép auxtenit mỏng (∼ 

9 mm). Trong thép ferrit, các hạt nhỏ và thường không thiên theo hướng nào, 

đo đó đặc tính đàn hồi là đẳng hướng vĩ mô. Tuy nhiên, lớp phủ auxtenit kết 

tinh trong các hạt hình trụ dài với trục thẳng hang, do đó có tính chất đàn hồi 

bất đẳng hướng rõ rệt. 

Thép ferrit kết tinh với cấu trúc lập phương thể tâm, trong khi thép 

auxtenit có cấu trúc lập phương tâm mặt. Hệ số bất đẳng hướng của tinh thể 

lập phương được xác định bằng bình phương của tỷ lệ vận tốc sóng biến dạng 

truyền dọc hướng cạnh lập phương [100] với truyền dọc hướng chéo về mặt 

[110] (theo [Kittel, 1963, trang 95]. Hệ số bất đẳng hướng A có thể được thể 

hiện theo hằng số đàn hồi, ký hiệu Voigt bằng cách sử dụng hệ thức sau (được 

giải thích chi tiết ở phần A.8phụ lục): 

 

Đối với thép ferrit, giá trị A vào khoảng 2.4, loại thép auxtenit 316 là 3.6 

và với thép không rỉ loại 304 là khoảng 3.5. Trong trường hợp này, thép auxtenit 

về bản chất là bất đẳng hướng hơn so với thép ferrit. Tuy nhiên không phải tính 

bất đẳng hướng bản chất mà chính là kích thước và hướng của hạt kiểm soát bất 

đẳng hướng hiệu dụng của môi trường hạt. Vật liệu có hạt nhỏ hơn nhiều so với 

bước sóng siêu âm truyền qua dường như mang tính đẳng hướng hiệu dụng, trừ 

khi có sự sắp hàng hạt ưu tiên. Khi tỷ lệ của bước sóng siêu âm với kích thước 

hạt giảm xuống và dần tiếp cận vô cực, tác động bất đẳng hướng trở nên ngày 

càng rõ rệt hơn. Đối với vật liệu có hạt to hơn nhiều so với bước sóng siêu âm 

thì áp dụng tính bất đẳng hướng tinh thể bản chất  

Trong các vật liệu bất đẳng hướng như vậy, tốc độ lan truyền của những 

chế độ sóng khác nhau trở thành hàm của hướng di chuyển. Trong kỹ thuật 
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ToFD, việc ước đoán chiều sâu của cạnh ngoài cùng vết nứt dưới bề mặt kiểm 

tra thì tùy thuộc vào vận tốc của nhiều sóng, do đó cần phải điều chỉnh tác 

động thay đổi của vận tốc trong lớp phủ. Việc đo vận tốc của từng đường tia 

là không thực tế, cấu trúc chi tiết lớp phủ cũng quá phức tạp và không được 

biết rõ nên khó có thể tiến hành đo chính xác. Do đó, người ta đã phát triển 

một mô hình đơn giản hóa để áp dụng thuật toán điều chỉnh độ sâu trong phần 

mềm dùng để đo khuyết tât trong thử nghiệm DDT [theo Charlesworth và 

Temple, 1982]. 

7.1.2 Mô hình lớp phủ bất đẳng hướng   

Lớp auxtenit thường được phủ thành hai lớp với tổng độ dày lên tới 10 

mm. Lớp đầu có hàm lượng  hợp kim cao hơn nhưng chịu pha loãng đôi chút 

từ khuyếch tán vào thép ferrit, do đó có cấu trúc cuối cùng gần giống như của 

lớp phủ thứ hai (AISI 308L). 

Lớp phủ được áp dụng theo dạng dải, khi nguội đi sẽ kết tinh trong các 

hạt dạng trụ với cấc trục dài gần vuông góc với các đường đẳng nhiệt trong 

quá trình đóng rắn. Cấu trúc được tạo ra có các hạt dài gần như vuông góc với 

bề mặt nhưng có thể nghiêng tới 10o. Hướng nghiêng thay đổi cục bộ nhưng 

thông thường trong khoảng 20o so với hướng hàn.Mặc dù các hạt hình trụ sắp 

xếp ngang thành các trục dài [001], hai trục chính khác thường không thể hiện 

hướng ưu tiên nào. Mô hình đơn giản nhất kết hợp sự đối xứng này là môi 

trường đẳng hướng ngang – được nêu cụ thể hơn ở phần A.8 thuộc phụ lục.  

Vận tốc pha xác định bề mặt chậm, ở đó độ chậm tính bằng k/ω là hàm số 

nghịch của vận tốc pha; vận tốc nhóm Vg = ∂ω/∂k ứng với một vectơ sóng k 

vuông góc với bề mặt chậm tại k. Hình 7.2 là một mặt cắt qua bề mặt chậm 

của loại thép 308, theo Ogilvy [1985b]. 

Trong hình 7.2 là ba biểu đồ bề mặt chậm trong mặt phẳng yz. Đường 

đậm và đường gạch chấm thể hiện bề mặt chậm cho hai chế độ giống sóng 

biến dạng, trong đó chuyển động phân tử gần như thẳng góc với véctơ sóng. 
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Đường đậm chỉ chế độ gần giống nhất với sóng SV, đường gạch chấm giống 

sóng SH. Chế độ khác được thể hiện bằng đường gạch nhắn là dạng giống 

sóng P, trong đó chuyển động phần tử gần song song với véctơ sóng. Chế độ 

giống sóng nén này có vận tốc cao nhất và do đó tạo ra biểu đồ ở bên trong 

cùng của bề mặt chậm, không bao giờ cắt hoặc chạm tới hai giản đồ còn lại.   

Đối với cả ba chế độ, có thể đạt được bề mặt chậm ba chiều của môi 

trường mẫu đồng nhất ngang bằng cách xoay đường yz quanh trục z như trên 

hình. Hai sóng giống sóng biến dạng có cùng vận tốc pha dọc theo trục z khi 

lan truyền dọc theo trục của vật liệu đẳng hướng ngang; tuy nhiên khi lan 

truyền trong mặt phẳng nền thì lại khác biệt vận tốc. Chế độ sóng giống SV 

được thể hiện bằng đường đậm và thay đổi lớn về vận tốc pha với hướng lan 

truyền so với hai chế độ còn lại. 

Vận tốc nhóm vuông góc với bề mặt chậm, tạo ra tốc độ và hướng của 

dòng năng lượng. Vận tốc pha song song với véctơ sóng sẽ điều khiển phản 

xạ và khúc xạ tại biên giới theo định luật Snell. Dọc theo trục z hoặc bất kỳ 

hướng nào trong mặt phẳng xy, vận tốc pha và nhóm ở cùng hướng, do vậy  

dòng năng lượng cùng hướng với véctơ sóng. Tuy nhiên, ở những hướng 

khác, ví dụ như hướng góc 35o so với hướng z trên hình 7.3, mặt vuông góc 

với bề mặt chậm giống sóng SV (thể hiện bằng đường đậm) không hề song 

song với véctơ sóng. Đây là hiệu ứng nghiêng chùm tia vì năng lượng từ 

chùm tia nghiêng ra khỏi hướng véctơ sóng. Góc giữa véctơ vận tốc pha và 

vận tốc nhóm được gọi là góc nghiêng. Từ hình 7.2, có thể thấy độ nghiêng sẽ 

xảy ra với hai chế độ sóng khác, tuy nhiên vì bề mặt chậm của chúng gần 

giống hình cầu hơn nên góc nghiêng nhỏ hơn. Chế độ giống sóng SH sẽ có 

góc nghiêng nhỏ nhất vì có bề mặt chậm gần như là hình cầu.  
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Hình 7.2:  Giao điểm của ba bề mặt chậm trong thép auxtenit không rỉ 

đẳng hướng ngang loại 308 với mặt phẳng (100). 

7.1.3 Thời gian di chuyển 

Trong phần này, để xử lý vấn đề vận tốc sóng nén trong vật liệu ferrit 

cùng với vận tốc pha/nhóm trong vật liệu auxtenit, chúng ta sử dụng các biểu 

tượng Vf,Vp và Vg thay cho biểu tượng Cp như trong các phần khác của sách. 

Vận tốc của sóng nén trong thép ferrit độc lập với hướng, được thể hiện là Vf. 

Trong vật liệu auxtenit, sóng nén có vận tốc pha Vp(φ) va vận tốc nhóm liên 

quan Vg(φ). Góc φ trong cả hai trường hợp được đo trong tương quan với 

pháp tuyến bề mặt kiểm tra, đây là góc tạo ra bởi k với mặt vuông góc. Nói 

chung, hướng thực tế của vận tốc nhóm nằm ở góc θ so với pháp tuyến bề 

mặt. Giá trị Vp, Vg và |θ − φ| được trình bày trong bảng 7.1 cho các trường 

hợp độ uốn là 0o và 10o (theo Charlesworth và Temple [1982]). Các vận tốc 

này được tính toán bằng cách sử dụng hằng số đàn hồi liệt kê trong bảng A.1. 
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Bảng 7.1 Vận tốc pha và nhóm đối với sóng giống sóng nén trong thép 

không rỉ đằng hướng ngang loại 308 không cong. 

 

Hình 7.3: Đường tia trong thép ferrit dưới lớp phủ auxtenit 
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Hình 7.3 cho thấy nhiều đường tia có thể xảy ra khi sử dụng phương 

pháp ToFD để kiểm tra mẫu phủ ferrit qua lớp phủ đẳng hướng ngang. Các 

đường đi trong hình có thể được miêu tả như đường đi sóng bên, bước quét, 

đường góc tới hạn, đường đi khuyết tật và đường âm vọng mặt bên; chúng 

liên quan tới thời gian di chuyển như sau: 

 

trong đó hướng vận tốc pha φ là hướng mà tại đó hướng vận tốc nhóm θ 

thỏa mãn phương trình:   

 

và 

 

trong đó where θ0 là góc tới hạn của vận tốc nhóm đối với bề mặt, tương 

ứng với góc tới hạn của vận tốc pha  φ0, được xác định bằng:  

 

Thời gian di chuyển qua điểm P ở cạnh trên hoặc cạnh dưới khuyết tật 

với độ sâu d dưới bề mặt được ký hiệu là tdef với 

 

trong đó θ and φ liên quan tới độ sâu khuyết tật như sau 
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Các phương trình trên liên quan chỉ khi điểm P cách đều đầu dò phát và 

thu. Từ điểm  P’ nằm cách đầu dò phát và thu khoảng cách lần lượt là St và Sr, 

thời gian di chuyển từ đầu dò phát qua P tới đầu dò thu được tính bằng: 

 

trong đó where tdef được tính bởi phương trình 7.7. Phương trình 7.7 và 

7.8 xác định mối liên quan giữa độ sâu và thời gian di chuyển trong dạng 

tham số, với góc tới của véctơ pha φ là tham số. Nói chung, vì Vp, Vg và θ 

không thể được diễn đạt như hàm đơn giản của φ, không phương trình nào có 

thể được giải dễ dàng để tạo ra φ đối với một giá trị tdef hoặc d cho trước.Tuy 

nhiên, bằng cách nội suy trong các bảng vận tốc pha/nhóm và góc nghiêng 

tính từ mô hình đẳng hướng ngang (bảng 7.1), việc tính toán tdef hoặc d với 

giá trị φ cho trước không hề phức tạp; điều này cho phép phát triển một thuật 

toán hiệu quả để tìm giá trị d từ giá trị tdef cho trước. 

7.1.4 Đường dẫn tham chiếu 

Các biểu thức thu được ở trên không bao gồm thời gian của đường đi 

siêu âm ngoài khối kiểm hoặc trễ điện tử. Các thời gian đó cần phải được xác 

định qua thử nghiệm từ đường dẫn tham chiếu. Sự lựa chọn đường dẫn tham 

chiếu phụ thuộc vào điều kiện thử nghiệm. Khi kiểm ra vùng gần bề mặt phủ, 

rất tiện khi sử dụng đường đi sóng bên, bước quét hay đường đi góc tới hạn. 

Xung di chuyển qua đường đi sóng bên luôn tới trước xung di chuyển qua 

bước quét. Đường đi góc tới hạn chỉ tồn tại với S ≥ htanθ0. Tồn tại giá trị S mà 

trong đó tlat = tskip, được tính như sau: 

 

Đối với thép ferrit, Vf =5.89mm/µs, tạo ra tlat = tcrit for S = 6.2h. Do đó, 

đường đi góc tới hạn tạo ra đường dẫn tham chiếu với S ≥ 6.2h. Trên thực thế, 

có thể dùng S = htanθ ≈ 3h, vì biên độ nhận được qua đường đi góc tới hạn 

lớn hơn so với qua đường đi sóng bên. 
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Hình 7.4: Bố trí thử nghiệm để so sánh độ sâu khe dự đoán và thực tế 

bằng cách sử dụng kỹ thuật ToFD để đo khe dưới lớp phủ auxtenit. 

7.1.5 Xác nhận thực nghiệm mô hình 

Khác biệt lớn nhất đối với thời gian di chuyển do lớp phủ tạo ra là với 

đường đi không xuyên xuống chiều sâu lớn. Thử nghiệm được tiến hành trong 

một khối được sản xuất riêng từ thép A533B với kích thước 290 mm x 290 

mm, dày 88 mml. Một mặt lớn được phủ hai lớp auxtenit 308L dạng dải. Vết 

cắt  nghiêng được tạo ra từ bề mặt phủ xuống một tập hợp độ sâu nhất định để 

mô phỏng vết nứt có độ sâu thay đổi – độ sâu từ đầu này tới đầu kia có thể từ 

0-30 mm như minh họa trên hình 7.4. 

Thời gian di chuyển của sóng tới đầu tiên được ghi lại như hàm của 

khoảng cách dọc trục, song song với khe; hai đầu dò được đặt đối xứng ở hai 

phía đối diện của khe với khoảng cách 50 mm hoặc 100 mm. Vận tốc trong 

vât liệu ferrit được tính là 5.894mm/µs. Độ sâu khe dưới lớp phủ được xác 

định bằng siêu âm là hàm của độ sâu khe thực sự, được minh họa trong hình 

7.5. Kết quả với khoảng đầu dò  50 mm và 100 mm được lần lượt thể hiện 

bằng các vòng tròn rỗng và đặc. 
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Hình7.5: Kết quả thực nghiệm của độ sâu khe, được ước tính nhờ kỹ 

thuật ToFD với hiệu chỉnh độ sâu và đem so với độ sâu khe thực tế. 

Hai kết quả rất thống nhất với nhau, sai số không vượt quá 1 mm. Sai số 

hệ thống ở mức độ này có thể phát sinh do gãy uốn cong và phân lớn tán xạ là 

do thay đổi trong độ dày lớp phủ. 

Khi không có điều chỉnh cho lớp phủ thì sai số sẽ lớn hơn đáng kể. Để 

minh họa, việc tính toán được tiến hành với giả thiết là lớp phủ vận hàng 

giống sắt ferrit. Một khuyết tật nằm ngay dưới bề mặt phủ ferrit có sai số độ 

sâu được ước tính bằng độ dày của lớp phủ. Với khuyết tật nằm sâu hơn, sai 

số sẽ giảm nhưng vẫn đáng kể khi ở độ sâu khá lớn. Sai sót do giả định lớp 

phủ giống như với vật liệu đẳng hướng nền được thể hiện trong hình 7.6 với 

ba khoảng cách đầu dò và là hàm của độ sâu thực tế.    

Cần lưu ý rằng mô hình lớp phủ này được áp dụng cho tính toán độ sâu 

khuyết tật trong thử nghiệm DDT (nêu trong phần 8.4) và thu được kết quả 
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tốt; ngoài ra có thể áp dụng các phương pháp đo khác. Một thuật toán trong 

thử nghiệm DDT hoàn toàn dựa trên việc áp dụng trực tiếp nguyên lý Fermat 

[theo Curtis và Hawker, 1983; Hawker, 1983]. Một cách tiếp cận khác để dự 

tính độ sâu dưới lớp phủ là thiets lập đường cong hiệu chuẩn bằng cách xác 

định thời gian tín hiệu từ các lỗ khoan cạnh bên trong khối hiệu chuẩn [theo 

Murgatroyd, Seed, Willetts và Tickle, 1983]. Khối này phải được phủ theo 

cùng phương pháp và có cùng độ dày với khối kiểm; với mỗi khoảng cách 

đầu dò sử dụng cần một đường cong hiệu chuẩn. 

 

Hình 7.6: Sai số có thể phát sinh khi tính toán độ sâu của vết nứt dưới 

lớp phủ bất đẳng hướng nếu không có điều chỉnh cho lớp phủ. 

7.1.6 Thép auxtenit 

Vật liệu phủ được thảo luận ở trên là thép auxtenit với cấu trúc hạt lớn. 

Vấn đề nằm ở chỗ truyền và nhận tín hiệu qua một lớp mỏng của nguyên liệu 

này, phần lớn đường đi nhận tín hiệu qua một lớp mỏng của vật liệu, phần lớn 

đường đi xuyên qua vật liệu ferrit đẳng hướng. Tuy nhiên, trong các ứng dụng 

khác, có thể cần kiểm tra mối hàn giữa các vật liệu auxtenit, ví dụ như trong 

đường ống mạch chính của lò phản ứng nước áp lực, hoặc trong bình làm mát 

hay bên trong lò phản ứng nhanh. Trong các trường hợp như vậy, vật liệu hàn 
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hóa cứng trong các hạt đủ lớn và đủ nằm ngang cục bộ để thể hiện tính bất 

đẳng hướng đáng kể. Tuy nhiên, do điều kiện tạo ra sự bố trí thẳng hàng thay 

đổi theo quá trình hàn nên hướng thẳng hàng cũng thay đổi từ vị trí này sang 

vị trí khác trong mối hàn. Kiểm tra siêu âm thông thường các mối hàn như thế 

với đầu dò sóng biến dạng có thể không đạt được kết quả phù hợp do tác động 

mạnh của cấu trúc hạt lên sự lan truyền sóng SV được sử dụng. Việc kiểm tra 

với sóng nén sẽ đạt kết quả tốt hơn  [Ogilvy, 1985a,b; Silk, 1980a]. Tuy 

nhiên, Ogilvy cho thấy rằng sóng SH tương đối không bị ảnh hưởng bởi cấu 

trúc phổ biến của mối hàn auxtenit – thường có các hạt bất đẳng hướng lớn 

với cấu trúc được xác định bằng hướng của dòng chảy nóng trong quá trình 

hàn. Trong vật liệu đẳng trục, sóng SH waves sẽ chịu biến dạng chùm tia và 

tán xạ như chế độ sóng biến dạng khác. Nói chung, khó kiểm tra các mối hàn 

auxtenit do nghiêng chùm tia và tán xạ tại cạnh hạt. Tín hiệu tới đầu dò thu là 

tác động tổng hợp của tán xạ tại nhiều cạnh hạt và thay đổi gần như ngẫu 

nhiên với thời gian di chuyển và vị trí đầu dò. Sự thay đổi tựa ngẫu nhiên với 

thời gian di chuyển khiến tín hiệu tán xạ hạt khá giống nhiễu nhiệt và do đó 

được coi như nhiễu âm. Nó có tác động che lấp tín hiệu khuyết tật tương tự 

như nhiễu nhiệt; tuy nhiên nhưng không bị điều chỉnh giảm do trung bình tín 

hiệu thông thường trừ khi đầu dò được di chuyển và sự kích hoạt liên tục sẽ 

tái tạo lại cùng tín hiệu tán xạ hạt. Các tín hiệu này hơi giống như vết dội tạp 

trên màn hình quét; thuật ngữ “vết dội tạp hạt” hay đơn giản là “vết dội tạp” 

được ưa dùng nhiều hơn so với “nhiễu âm thanh”. 

Thực nghiệm tiến hành với sóng nén để kiểm tra mối hàn auxtenit cho 

thấy tỷ lệ tín hiệu –vết dội tạp nằm ở vùng 2. Dù như thế không đủ tin cậy để 

phát hiện khuyết tật nhưng để đo kích thước chính xác khuyết tật do các 

phương pháp khác phát hiện thì không vấn đề gì. Tuy nhiên, thực nghiệm sử 

dụng sóng SH do Silk, Bainton, Hillier và Robertson [1986a] tiến hành cho 

thấy tỷ lệ tín hiệu –vết dội tạp nằm trong khoảng 10 - 20, giúp cải thiện khả 
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năng phát hiện tín hiệu từ 6-10 dB.  Điểm bất lợi duy nhất khi sử dụng sóng 

HS trong cách tiếp cận của ToFD là khó khăn khi kết nối với mẫu thử. Cách 

xử lý thông thường nhất của vấn đề này là sử dụng đầu dò áp điện với chất 

tiếp âm có tính nhờn cao, tuy nhiên như thế sẽ làm giảm tốc độ quét. Mật ong, 

nhựa epoxy chưa lưu hóa và các chất truyền âm độc quyền đã được áp dụng 

thành công. Rao và Raj [1998] đã tiến hành một minh chứng tiềm năng về 

việc sử dụng đầu dò âm điện tử (EMATs) để sử dụng kỹ thuật ToFD đo đạc 

với sóng SH. 

Nếu sử dụng sóng nén để kiểm tra mối hàn auxtenit thì hình ảnh B-scan 

sẽ biến dạng nghiêm trọng do hiệu ứng của cấu trúc hàn, trong khi với sóng 

SH thì hầu như không bị như vậy. Tán xạ trong vật liệu đẳng trục tăng mạnh 

theo tần số, thâm chí cả hình dạng chùm tia cũng có phần phụ thuộc vào tần 

bố trong cấu trúc mối hàn. Việc lựa chọn cẩn thận hình dạng và quang phổ 

xung siêu âm, trong đó chú trọng tầm số thấp có thể giúp cải thiện đáng kể tỷ 

lệ tín hiệu-vết dội tạp. 

Mặc dù vết dội tạp không bị giảm do trung bình tín hiệu thông thường 

nhưng khi di chuyển đầu dò theo vài đường kính hạt thì có thể sẽ cải thiện tỷ 

lệ tín hiệu-vết dội tạp. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa thấy có minh họa thuyết phục 

về hiệu ứng này. 

Khi ấn bản đầu tiên của cuốn sách được phát hành, việc nghiên cứu kiểm 

tra siêu âm trên vật liệu auxtenit được tiến hành tích cực và người ta kỳ vọng 

sẽ đạt được các tiến bộ trong vòng một thời gian ngắn, Một số nghiên cứu 

nhằm làm sáng tỏ cách hiểu về nhiễu xạ trong vật liệu bất đẳng hướng đã 

được công bố. Song thật đáng thất vọng khi hầu như không thể tìm thấy bằng 

chứng công bố về việc cải thiện năng lực kiểm tra từ các nghiên cứu. 

7.1.7 Nhiễu xạ trong vật liệu bất đẳng hướng 

Nhiễu xạ sóng đàn hồi trong vật liệu bất đẳng hướng phức tạp hơn so với 

vật liệu đẳng hướng. Trong phần A.4 của phụ lục, các phương trình A.32-
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A.35 xác định hệ số nhiễu xạ trong các vật liệu đẳng hướng như thép ferrit. 

Chúng ta vẫn chưa thể có được biểu thức giải tích như vậy đối với trường hợp 

chung của vật liệu bất đẳng hướng. Norris và Achenbach [1984] đã trình bày 

kết quả về hệ số nhiễu xạ của vết nứt trong vật liệu đẳng hướng ngang. Tuy 

hạt trong kim loại mối hàn auxtenit thường có đường kính vài milimét và tính 

đối xứng không cao hơn trực thoi, một mô hình đơn giản dựa trên đối xứng 

đẳng hướng ngang có thể miêu tả khá chính xác tính chất đàn hồi tổng hợp 

của một khối lượng mối hàn chứa nhiều hạt, với điều liện là có hướng ưu tiên 

của một trong số những trục chính của hạt. 

Các nỗ lực ban đầu để tính toán hệ số nhiễu xạ trong các hình dạng phức 

tạp và chất liệu bất đẳng hướng bằng cách sử dụng nghiệm số với phương 

trình sóng không hoàn thành đạt được thành công [theo Temple, 1993; 

Temple và White, 1993]. Gần đây, người ta đã thu được nghiệm cho hệ số 

nhiễu xạ của sóng đàn hồi trong vật liệu bất đẳng hướng ngẫu nhiên [theo 

Lewis, Temple và Wickham, 1996a,b; Lewis et al., 1998]. Tuy thống nhất với 

kết quả của Norris và Achenbach trong vật liệu đẳng hướng ngang nhưng 

không có xác nhận thực nghiệm đặc biệt, giống như loại được nêu trong hình 

3.6 về hệ số nhiễu xạ trong thép đẳng nhiệt nên các hệ số này vẫn chỉ là dự 

đoán mang tính lý thuyết. Việc đưa ra xác minh cho các mô hình này cũng 

khó khăn. Chỉ có thể so sánh thành công với các kết quả phân tích trong 

trường hợp đẳng hướng và đẳng hướng ngang. Cũng có khả năng so sánh với 

nghiệm số của phương trình sóng nhưng khó có thể diễn giải cách tiếp cận 

này [theo Temple và White, 1993]. Xác minh thực nghiệm sẽ cần nhiều tinh 

thể đơn lớn để tiến hành đánh giá riêng. Khó đạt được các tinh thể đơn lớn 

trong thép ferrit nhưng trong đồng thì có thể - đây cũng là vật liệu mang tính 

bất đẳng hướng đàn hồi.  

Việc dự đoán hệ số nhiễu xạ tùy thuộc vào hằng số đàn hồi áp dụng. 

Giống như trong thép đẳng hướng, hệ số nhiễu xạ có thể đạt giá trị 0 tại các 
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góc cụ thể của sóng đàn hồi tới. Như thế có nghĩa là không hẳn hợp lý khi thử 

đưa ra một số liệu cho chêch lệch phổ biến giữa hệ số nhiễu trong vật liệu 

đẳng hướng và không đẳng hướng. Khi tính bất đẳng hướng tăng, có thể có 

khác biệt lớn giữa hệ số nhiễu xạ trong vật liệu bất đẳng hướng so với trong 

vật liệu đẳng hướng ở một góc sóng tới cho trước. Đôi với tán xạ ngược có 

thể được áp dụng để kiểm tra xung dội cho các khuyết tật không thẳng hàng  

hay dùng kỹ thuật ToFD đầu dò đơn, khác biệt về biên độ tín hiệu thường 

khoảng 6 dB. 

Trên thực tế, với vật liệu auxtenit thực tế có cấu trúc hạt lớn và phức tạp, 

biên độ tín hiệu ghi nhận xuất phát từ góc nhiễu xạ ở đỉnh vết nứt , coi như là 

như hàm của quãng đường từ đầu dò phát tới khuyết tật và từ khuyết tật tới 

đầu dò. Đó là vì quãng đường đi qua hạt với nhiều hướng  thay đổi  sẽ tạo ra 

các nghiêng đầu dò khác nhau và sự suy giảm rõ rệt khi sử dụng đầu dò để 

quét. Một cách tiếp cận thiết thực để thiết kế kiểm tra trong các vật liệu như 

vậy là sử dụng tạo mô hình máy tính, nhằm tìm kiếm các tổ hợp đặc biệt khó 

khăn về hướng vật liệu (tạo ra tín hiệu nhỏ), sau đó thiết kế kiểm tra để tránh 

các góc chùm tia  có thể dẫn tới tín hiệu nhỏ. Đây là mục đích của Chương 

trình Dò chùm tia trong môi trường bất đẳng hướng và không đồng nhất 

(RayTrAIM) do Ogilvy phát triển [1985a,b], gần đây được Harker, Ogilvy và 

Temple [1991] đánh giá. 

7.2 Ứng suất nén 

Trong bất kỳ kỹ thuật siêu âm nào, cường độ tín hiệu khuyết tật và khả 

năng phát hiện khuyết tật tốt phụ thuộc vào tính chất của khuyết tật. Cụ thể, 

sự khác biệt trong tính chất nguyên liệu giữa khuyết tật và vật liệu xung 

quanh có tác động quan trọng; ngoài ra còn có các thông số khác như hướng, 

kích thước và độ nhám của khuyết tật. Đối với các khuyết tật dạng nén, sự bất 

liên tục trong ứng suất dọc theo các bề mặt vết nứt là nguyên nhân gây tán xa. 

Điều này cũng được áp dụng tương tự trong kỹ thuật xung dội thông thường 
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và kỹ thuật tandem; về nguyên tắc các kỹ thuật này dựa vào phản xạ gương từ 

các bề mặt của khuyết tật, giống như trong kỹ thuật ToFD.  Với ToFD, tín 

hiệu nhiễu xạ ở các cạnh ngoài cùng của các khuyết tật giống vết nứt giúp 

phát hiện và đo chính xác kích thước khuyết tật. Giả thiết là có ứng suất nén 

áp dụng lên vết nứt, nó sẽ có xu hướng kéo các bề mặt lại và nếu đủ lớn sẽ 

khiến các bề mặt tăng tương tác. Chúng ta có thể dễ dàng tưởng tượng rằng 

tương tác này sẽ làm giảm bất liên tục trong mô hình ứng suất quanh khuyết 

tật và do đó sẽ có ít tán xạ và biên độ tín hiệu hơn cho thiết bị siêu âm phát 

hiện khuyết tật. Đó chính là những gì quan sát được trong thực tiễn. 

7.2.1 Kết quả thực nghiệm và lý thuyết 

Phản xạ siêu âm tại giao diện giữa hai môi trường được miêu tả bằng hệ 

số phản xạ; trong trường hợp bề mặt nhám như vết nứt thì hệ số này phụ 

thuộc vào bước sóng siêu âm và chiều cao nhám. Có thể đạt được cùng hệ số 

phản xạ từ hai bề mặt nhám ở tần số khác nhau nếu tỷ lệ bước sóng siêu âm so 

với chiều cao độ nhám ở hai bề mặt là không đổi. Kết quả thu được của 

Wooldridge [1979] về vết nứt chịu ứng suất nén và của Arakawa [1983] đối 

với về mặt nhám tiếp xúc đều thống nhất với dự đoán lý thuyết của  Haines 

[1980] về tới thẳng góc. Arakawa nghiên cứu truyền và phản xạ siêu âm tại 

các bề mặt thép tiếp xúc bằng tạo bằng máy dưới tải trọng ứng dụng. Với 

sóng nén thường ở tần số 5 MHz, tín hiệu phản xạ giảm khoảng  6 dB  với tải 

trọng ứng dụng 200 MPa. Kết quả thông thường từ nghiên cứu của 

Wooldridge cũng tương tự như vậy. Wooldridge sử dụng độ nhám bề mặt với 

giá trị RMS (RMS) từ nhỏ hơn 1µm tới khoảng 30µm. Với tải trọng ứng dụng 

200 MPa, hệ số truyền đối với sóng nén tại tới vuông góc cho các bề mặt có 

giá trị độ nhám căn bậc hai 10µm sẽ nhỏ hơn 10 dB so với các bề mặt có giá 

trị độ nhám căn bậc hai nhỏ hơn 1µm. 

Denby and Duncumb [1985] đã nghiên cứu về thay đổi biên độ tín hiệu 

siêu âm từ các khuyết tật được chế tạo dưới ứng suất nén, trong đó xem xét 
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các ví dụ khuyết tật như thiếu chảy, nứt nóng, nứt gia nhiệt dưới lớp phủ. 

Nghiên cứu kết luận rằng khi nén tới 20% ứng suất đàn hồi sẽ không ảnh 

hưởng đáng kể tới phản hồi siêu âm từ các khuyết tật được sản xuất đó. Điều 

này được xác nhận bằng kết quả thực nghiệm với thay đổi tín hiệu nhỏ hơn 1 

dB so với trạng thái không chịu ứng suất [theo Denby và Duncumb, 1985]. 

Như thế hoàn toàn trái ngược với trường hợp vết nứt mỏi, trong đó tín hiệu 

giảm đáng kể tại các mức ứng suất.  

7.2.2 Ứng dụng vào kỹ thuật ToFD 

Ngoài công trình của Wooldridge [1979], Whapham et al. [1985a] cũng 

tiến hành các thực nghiệm đối với thép BS4360-50D. Những thực nghiệm về 

sau này sử dụng đầu dò sóng nén với tần số danh định 10 MHz và đầu dò 

sóng biến dạng có tần số danh định 5 MHz. Đầu dò sóng biến dạng sử dụng 

trong kiểm tra tạo ra sóng phân cực SH, được phản xạ tại bề mặt vết nứt mà 

không chuyển đổi dạng và do đó  tương tự về mặt lượng với sóng nén tại tới 

thẳng góc. Thực nghiệm áp dụng hai đầu dò đặt đối xứng bên bên một phía 

của khuyết tật, cả hai đều nằm trên cùng bề mặt mẫu như hình 7.7. Thực 

nghiệm được tiến hành để nghiên cứu xem ứng suất trên các mặt vết nứt ảnh 

hưởng thế nào tới tín hiệu ToFD.   

Mục đích chính của thực nghiệm là xác minh xem ứng suất nén ứng 

dụng có loại bỏ hoàn toàn tín hiệu nhiễu xạ hay không. Kết quả cho thấy 

cường độ tín hiệu có giảm xuống nhưng tín hiệu không bị loại bỏ hoàn toàn. 

Có hai cấu hình được kiểm tra thực nghiệm: thứ nhất là với các đầu dò ở phía  

phát sinh vết nứt của mẫu thử và thứ hai là khi cả hai đầu dò ở mặt đối diện. 

Điều này tạo ra một phạm vi góc tới trên bề mặt khuyết tật. Tín hiệu nhiễu xạ 

tối đa được đo lại; kết quả báo cáo liên quan tới tín hiệu này cho trường hợp 

ứng suất nén tăng và cả với tải trọng kéo ứng dụng.. 
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Hình 7.7:  Kết quả thực nghiệm và lý thuyết của cường độ tín hiệu nhiễu 

xạ do vết nứt mỏi khít dưới ứng suất nén; đối với sóng nén cường độ 6 MHz 

và độ nhám RMS  1.1µm. 

Dự đoán lý thuyết về thay đổi hệ số phản xạ và hệ số truyền với các vết 

nứt mỏi khít ở tới thẳng góc xuất hiện trong hình 7.8 (theo Temple [1984b]). 

Trong hình là kết quả tần số lên tới 10 Mhz đối với ba giá trị của RMS chiều cao 

σc của độ nhám và hai giá trị của tải trọng ứng dingj là 60 MPa (hình 7.8.A) và 

160 MPa (hình 7.8.B). Hệ số phản xạ đạt 0 tại tần số không vì tải trọng tĩnh (tần 

số không) được truyền toàn bộ. Tính chất vật liệu sử dụng trong các tính toán 
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này có giá trị  module Young 210 GPa, mô đun biến dạng 84 GPa và tỷ trọng 

tương đối 7.9 (vật liệu là thép); các hằng số đàn hồi này tương ứng với vận tốc 

sóng Cp = 5.9 mm/µs và Cs = 3.26 mm/µs. Vật liệu được coi là có áp suất chảy 

1200 MPa theo như đề xuất của Kendall và Tabor [1971]. 

 

Hình  7.8:  Phản xạ và hệ số truyền dự đoán cho vết nứt mỏi khít và hàm 

của tần số. A là của tải trọng ứng dụng 60 MPa và B là của tải trọng ứng 

dụng 160 MPa. 
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Chúng ta thu được mẫu biểu sau từ Haines [1980] cho hệ số truyền T của 

sóng nén tại tới thẳng góc: 

 

trong đó kp là véctơ sóng của dóng nén tới, w là dịch chuyển nhiễu do 

tiếp xúc nhám, E là mô đun Young, Pt là  ứng suất truyền qua bề mặt. Với 

phép xấp xỉ bước đầu, trong năng lượng có sẵn cho nhiễu xạ, năng lượng 

chứa trong sóng truyền đi bị mất đi. Tình huống này đặc biệt đúng khi mặt 

sóng tới chạy qua bết nứt trước khi tới đỉnh xảy ra nhiễu xạ. Do đó, theo cùng 

phép xấp xỉ khuyếch đại, chúng ta liên kết cường độ tín hiệu sóng nén nhiễu 

xạ với cường độ tín hiệu phản xạ từ vết nứt có kích thước vô hạn. Tương tự 

như vậy. chúng ta liên kết cường độ của sóng biến dạng nhiễu xạ chuyển đổi 

dạng với biên độ của phản xạ chuyển đổi dạng từ vêt nứt vô hạn. Đây là một 

mô hình đơn giản nhưng mang lại phép tính xấp xỉ bước đầu hợp lý và có 

hiệu quả để miêu tả tình huống thực tế. 

Chúng ta đã vẽ sơ đồ kết quả của Whapham trong hình 7.7 cùng với tính 

toán hệ số phản xạ của sóng tới 6 MHz trên vết nứt có độ lệch RMS 1.5µm RMS 

từ độ phẳng ở cả hai mặt. Kết quả của các góc tới 20o and 30o được nêu ra. 

Hình dạng vết nứt thực tế được đo bằng máy đo biên dạng Surfcon 30B 

và hiển thị đặc điểm ở nhiều bước sóng như dự đoán. Giá trị đạt được cho độ 

nhám RMS phụ thuộc vào chiều dài mẫu được đánh giá [theo Whitehouse và 

Archard, 1970]. Ví dụ, đối với một tập hợp hình dạng bề mặt mẫu, 

Whitehouse và Phillips [1978] thấy rằng độ cao đỉnh trung bình thay đổi theo 

hệ số  2.5, tỷ trọng đỉnh theo hệ số 4, độ cong đỉnh theo hệ số 10 và độ 

nghiêng trung bình theo hệ số 2 khi  chiều dài mẫu thay đổi từ 2µm tới 24µm. 

Đối với một hình dạng bề mặt vết nứt sử dụng  trong nghiên cứu, chiều dài 

mẫu khoảng 2 mm tạo ra giá trị RMS khoảng 20µm; còn với chiều dài mẫu 

100µm thì giá trị RMS giam xuống khoảng 7µm. 
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Đối với tấn số không gian của các thành phần tạo nên độ nhám tổng 

quan, đặc điểm ở giá trị 6.2µm and 0.75µm rất nổi bật. Giá trị 6.2µm có tần 

số không gian tương thích cao với sự tạo thành microvoid trong quá trình phát 

triển vết nứt. Lưu ý là độ nhám RMS σc được sử dụng trong mô hình là giá trị 

hiệu dụng của bề mặt nhám thụt vào thành bề mặt nhẵn, đây là giá trị quan sát ở 

mỗi bề mặt được nhân với√2. Do đó, giá trị 0.75µm và 6.2µm cần được lần lượt 

tạo ra theo giá trị σc khoảng 1µm và 8.8µm. Gi trị lớn hơn phát sinh từ chiều dài 

mẫu theo cấp khuyếch đại của kích thước hạt trong vật liệu; tuy nhiên có thể rút 

ra rằng tại chính các tỷ lệ chiều dài này, hai mặt của vết nứt được cho là sẽ tương 

quan tốt với nhau. Do đó, tỷ lệ chiều dài của kích thước này thể hiện độ gợn 

sóng của vết nứt hơn là việc độ nhám tạo ra tiếp xúc bề mặt. 

Chúng ta có thể thấy tác động gợn sóng và tương quan giữa các bề mặt 

với lượng tiếp xúc giữa các bề mặt bằng cách xem xét hai bề mặt chu kỳ có 

chu kỳ giống nhau. Ví dụ: bề mặt có thể dạng hộp trứng. Khi phần đỉnh ở cả 

hai mặt đối diện nhau, lượng tiếp xúc giữa chúng bị giới hạn quanh các đỉnh; 

song khi một bề mặt được chuyển sang nằm song song với bề mặt kia bằng 

nửa chu kỳ dọc theo trục chính, phần đỉnh của một mặt đối diện với phần hõm 

của mặt kia và khu vực tiếp xúc tăng lên. Rõ ràng là khu vực tiếp xúc thực tế 

được xác định bằng độ tương quan giữa các bề mặt và độ nhám vi mô, với tỷ 

lệ chiều dài nhỏ hơn nhiều so với độ gợn sóng của hai bề mặt. Như vậy cũng 

hợp lý với các vết nứt mỏi khi tiếp xúc giữa hai bề mặt nứt chịu ảnh hưởng 

bởi độ nhám RMS, độ nhám này được xác định trong các chiều dài mẫu ngắn 

bằng khoảng 1.5µm sử dụng trong tính toán (như thể hiện trong hình 7.7) Sự 

thống nhất giữa giá trị lý thuyết và giá trị được xác định qua thực nghiệm 

được coi là đạt yêu cầu.  

Kết quả cũng cho thấy có thể dự đoán mất tín hiệu tối đa với điều kiện 

tải trọng lên tới 70% tải trọng trong quá trình phát triển vết nứt  là khoảng 13 

dB với độ nhám RMS khoảng 1.5µm. 
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Trong công trình thử nghiệm tiến hành cho ngành công nghiệp dầu khí 

ngoài khơi, Newton [1987] thấy rằng tần số siêu âm và chùm tia đầu dò lớn 

hơn tạo ra tín hiệu lớn hơn đối với các vết nứt khô chịu ứng suất nén; trong 

khi với các vết nứt khít và ướt thì không xác định được xu hướng chung do 

tính biến thiên của tín hiệu thu được. Đối với kỹ thuật xung dội, tín hiệu giảm 

30-55 dB đối với vết nứt khô dưới ứng suất nén, so với mức 10-20 dB giảm 

trong tín hiệu nhiễu xạ ở đỉnh cùng một vết nứt.  Kiểm tra xung dội sử dụng 

phản xạ gương của cả sóng SV và SH di chuyển ở góc 45o  với tần số 2.2 

MHz, trong khi kiểm tra ToFD sử dụng sóng nén với tần số 10 MHz. Không 

giống như  đo bằng kỹ thuật xung dội, kỹ thuật ToFD thể hiện mức giảm 

tương tự với cả vết nứt khô và ướt.Newton kết luận là không có thay đổi lớn 

về độ chính xác đo đạc cho cả vết nứt khít hay vết nứt được lấp, với điều kiện 

là có thể nhìn thấy được tín hiệu đỉnh vết nứt. Ngoài ra, tác động quá tải 

trọng, ví dụ như tăng 60% tảu trọng kéo tối đa, cải thiện rất lớn khả năng nhìn 

thấy tín hiệu ToFD chịu nén.  Có thể đó là do thay đổi trong vùng chất dẻo 

quanh đỉnh vết nứt và dẫn tới việc cải thiện khả năng phát hiện các vết nứt 

thật ngoài khơi, tại đó tải trọng mỏi biến thiên. 

Việc tạo mô hình lý thuyết của tín hiệu thu được qua kiểm tra xung dội 

hoặc tandem có thể dự đoán độ giảm biên độ tín hiệu lớn, đặc biệt là với các 

khuyết tật hẹp [theo Temple, 1980, 1981a,b]; trường hợp giá trị thấp nhất của 

tín hiệu giảm tới 62 dB đối với vết nứt rộng 2µm có rỉ so với khuyết tật tương 

tự lấp đầy không khí [Temple, 1982], sử dụng sóng biến dạng 45o với tần số 4 

MHz để kiểm tra.  Các kỹ thuật chỉ thuần túy dựa vào biên độ (như giảm tín 

hiệu) sẽ tự động chấp nhận sai khuyết tật dựa theo tiêu chuẩn cơ học phá hủy; 

tuy nhiên chỉ cần tín hiệu được quan sát bằng cả kỹ thuật ToFD và dịch 

chuyển đầu dò thì độ đánh giá chính xác sẽ không bị ảnh hưởng lớn. 

7.3 Độ cong bộ phận 

Như chúng ta đã thấy trong phần 2.3 và 7.1, kỹ thuật ToFD yêu cầu phải 

có kiến thức về tốc độ truyền sóng trong toàn bộ quãng đường tín hiệu. Trong 
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vật liệu đẳng hướng đồng nhất, đây là một lượng được biết rõ. Trong môi 

trường bât đẳng hướng không đồng nhất, có thể tạo mô hình tốc độ sóng thích 

hợp như đã thấy ở kết quả thu được với lớp phủ (như miêu tả trong phần 

7.1.2).  Trường hợp khác phát sinh khi tốc độ truyền khác với tốc độ sóng 

khối. Nếu bề mặt bộ phận cong hoặc bản thân khuyết tật dạng ba chiều hơn là 

giống vết nứt, tốc độ sóng dịch chuyển ngang bề mặt cong không bằng với 

vận tốc sóng khối; nếu không lưu ý thì điều này có thể dẫn tới các sai sót khi 

tính toán độ sâu hoặc kích thước khuyết tật. 

Các tác động này có thể xảy ra khi kiểm tra ống, trong đó đường đi tham 

chiếu tương tự sóng bên sẽ là sóng trườn quanh bề mặt ống cong; tín hiệu 

khuyết tật từ khe hình trụ cũng thể hiện tác động. 

Phương trình điều chỉnh chuyển động sóng quanh khe hình trụ được nêu 

trong phụ lục cùng với biểu thị phép đạo hàm của vận tốc lan truyền  (phần 

A.9). Đối với độ nén thấp nhất hoặc chế độ sóng biến dạng (vơi độ suy giảm 

thấp nhất), biểu thức dưới đây diễn đạt một cách thích hợp tỷ lệ vận tốc V của 

sóng bò  đối với vận tốc sóng nén khối: 

 

Khi thay kp bằng ks và Cp bằng Cs, ta thu được biểu thức phù hợp cho 

sóng bò biến dạng. 

Lưu ý rằng sóng nén bò chỉ đạt 98% giá trị khối khi kpa > 300.  Biểu đồ 

các kết quả này được nêu trong hình 7.9. 
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Hình 7.9: Tốc độ sóng bò và độ suy giảm là hàm của bán kính độ cong bề mặt 

Thử nghiệm được tiến hành trong cả thép và nhôm để xác nhận các dự 

đoán trên [theo Charlesworth và Temple, 1981] đối với các lỗ tròn có bán 

kính từ 0.25 tới 3 mm và độ sâu 25 mm dưới bề mặt kiểm tra. Đầu dò hoạt 

động ở tần số từ 2.5 tới 4 Mhz. Kết quả thực nghiệm thu được khá nhất quán 

với dự đoán ly thuyết, theo như minh họa trong hình 7.9 
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CHƯƠNG 8: CÁC THỬ NGHIỆM CHỨNG MINH NĂNG LỰC 

 

Các thử nghiệm không phá hủy, bao gồm kiểm tra siêu âm, thường được 

sử dụng với các ứng dụng an toàn quan trọng như trong ngành công nghiệp 

hạt nhân, tàu ngầm, giàn khoan dầu ngoài khơi, nhà máy hóa chất, máy bay và 

đường ống khí. Đặc điểm chung của các ứng dụng này là thường ngại áp dụng 

kỹ thuật mới cho tới khi tích lũy được bằng chứng thực nghiệm về năng lực. 

Bằng chứng dẫn tới việc áp dụng thành công thường hay bắt đầu bằng các thử 

nghiệm lý tưởng trong phòng thí nghiệm và kèm theo đó là sự tích lỹ tích 

kinh nghiệm thực tế hiệu quả.  

Cả kiểm tra trong phòng thí nghiệm và kinh nghiệm thực tế đều có thể 

được đưa vào quy trình chuẩn hóa để áp dụng kỹ thuật kiểm tra một khi kỹ 

thuật đã đạt tới độ chín muồi nhất định. Kỹ thuật ToFD  giờ đã đạt tới giai 

đoạn đó, sau khi được tóm lược trong cả tiêu chuẩn của Anh và Châu Âu. Một 

số thí nghiệm chứng minh năng lực trong tập hợp rất nhiều các khối thử quy 

mô lớn đã được tiến hành – chương này sẽ đề cập tới chúng. Kết quả từ một 

số thử nghiệm quan trọng trên khối mẫu được trình bày tương đối chi tiết để 

nhấn mạnh khả năng xác định chính xác kích thước chiều cao vết nứt của 

phương pháp ToFD. Các thử nghiệm trên trên khối thử kiểm tra khả năng của 

kỹ thuật hơn là độ tin cậy hay lặp lại trong thực tế. 

Trong chương này, chúng ta giới hạn thảo luận với các thử nghiệm trên 

khối thử chính. Một số thử nghiệm nhỏ hơn và đặc thù hơn nói chung được đề 

cập trong chương 9. 

 Bản thân khả năng thôi là không đủ, còn cần phải có tính tin cậy trong 

thực tế. Mức tin cậy yêu cầu khi kiểm tra là mức mà tại đó, khi được kết hợp với 

hiểu biết về sự nghiêm trọng của khuyết tật sẽ dẫn tới mức độ toàn vẹn cấu trúc 

mong muốn dưới điều kiện vận hành bình thường hay điều kiện tải trọng có thể 

gây ra tai nạn. Ngay cả các kỹ thuật được tin cậy áp dụng cũng sẽ có mức sai sót 
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nhất định, gây ảnh hưởng toàn vẹn cấu trúc của bộ phận kiểm tra. Khái niệm này 

được xem xét với tham chiếu đặc biệt tới bình áp lực của lò phản ứng nước áp 

lực; tuy nhiên đây là cách tiếp cận được áp dụng rộng rãi. 

Trước khi tiến hành thảo luận kết quả đạt được trong các thử nghiệm trên 

khối mẫu, chúng ta nêu ra một số hạn chế của các thử nghiệm như vậy. 

8.1 Hạn chế của thử nghiệm trên khối mẫu 

Dù có một số hạn chế với thử nghiệm trên khối mẫu như phần trình bày 

dưới đây, cần nhấn mạnh rằng thử nghiệm với khối mẫu là chỉ thị hữu ích về 

năng lực phát hiện, đo đạc và có thể là xác định tính chất khuyết tật của các kỹ 

thuật kiểm tra. Để thu được lợi ích tối đa từ một thử nghiệm trên khối mẫu, cần 

đặt ra mục đích và thiết kế kiểm tra một cách thận trọng để tối đa hóa tính xác 

đáng của kết quả với sự toàn vẹn cấu trúc của bộ phận được đại diện qua mẫu.  

Khối mẫu có thể rất tốn kém và thường chỉ có một ít khuyết tật được cố 

ý tạo ra. Do đó, số lượng khuyết tật được nghiên cứu trong một thực nghiệm 

thường ít khi đủ nhiều được như mong muốn. Đó là cơ sở để Whittle và 

Coffey [1981] chi trích nặng nề kết quả của thử nghiệm PISC I [PISC 1979]. 

Đối với đánh giá toàn bộ thử nghiệm PISC, đề nghị xem tài liệu của Crutzen 

[1985a,b]; Crutzen, Jehenson, Nichols và Stephens [1985]. PISC vốn là tên 

viết tắt cho Ủy ban chỉ đạo kiểm tra tấm mẫu  (Plate Inspection Steering 

Committee) nhưng sau đó được thay thế thành Chương trình kiểm tra bộ phận 

thép (Programme for the Inspection of Steel Components). Tới giờ đã có ba 

chương trình PISC được hoàn thành xong, tất cả đều liên quan tới sự phối hợp 

mang tính quốc tế để tạo ra các khối mẫu có kích thước thực tế, phân phối 

chúng tới các vị trí địa lý khác nhau, xác minh kiểm tra và rút ra kết luận từ 

kết quả. 

Việc tạo ra khuyết tật trong khối mẫu mang tính dự đoán, do đó cuối 

cùng thì khối mẫu phải trải qua thử nghiệm phá hủy để xác minh cấu tạo 

chính xác của khuyết tật và so sánh với kết quả do đội ngũ kiểm tra thu được. 
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Điều này không thể xảy ra cho tới khi hoàn thành xong kiểm tra không phá 

hủy, do đó các thử nghiệm lớn trên khối thử thường phải mất một năm hoặc 

lâu hơn mới xong. 

Trong hai phần tới, chúng ta sẽ xem xét chi tiết các khó khăn được đề 

cập ở trên. 

8.1.1 Số lượng khuyết tật 

Trong bất kỳ thử nghiệm nào, bao gồm cả ứng dụng thực tế tại hiện 

trường, sẽ có khả năng bỏ sót khuyết tật hoặc đo sai kích thước nên xếp loại 

nhầm là khuyết tật đó chấp nhận được trong khi không phải như thế, hoặc 

ngược lại. Khả năng phân loại đúng khuyết tật được gọi là độ ổn định. Độ ổn 

định trung bình cho một nhóm khuyết tật có thể được tính bằng tỷ lệ khuyết 

tật được phân loại đúng trong tổng số khuyết tật. Ví dụ, độ tin cậy 0.9 (hoặc 

90%) có nghĩa là: trung bình cứ 10 mẫu thì có 9 mẫu được phát hiện và phân 

loại chính xác. Các giá trị trung bình chỉ là một phần thông tin được yêu cầu, 

ngoài ra còn cần biết độ tin cậy – có thể chắc chắn tới đâu rằng kết quả sẽ gần 

với mức trung bình hoặc trên ngưỡng nào đó thấp hơn. Mặc dù trong tình 

huống lý tưởng thì độ ổn định và tin cậy sẽ là 100% nhưng trên thực tế không 

thể đạt được như vậy, vì thế mục đích đặt ra là đạt được độ ổn định và tin cậy 

càng cao một cách hợp lý càng tốt.  

Độ tin cậy đạt được từ khối mẫu thử liên quan tới số lượng diễn giải 

đúng về khuyết tật được nêu chi tiêt trong phần A.10 của phụ lục. Trong một 

thử nghiệm có 14/15 khuyết tật được phân loại đúng, ước tính độ tin cậy cao 

nhất có thể là 0.93 và chúng ta có thể tự tin khoảng 83% rằng độ ổn định vượt 

quá 0.85. Với thử nghiệm có 29/30 kết quả khuyết tật đúng, ước đoán độ tin 

cậy cao nhất là 0.97 và ít nhất chúng ta có thể tự tin 82% là giá trị cao hơn 

0.90. Ở đây, chúng ta coi mỗi khuyết tật là một thử nghiệm riêng. Các thử 

nghiệm khác đã đạt được kết quả tương tự với độ phát hiện ổn định 95% và 

độ tin cậy 95% với tỷ lệ đúng 92/93 [theo Whittle and Coffey, 1981] .   
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Số lượng khá ít các khuyết tật cần thiết để xác lập độ ổn định phát hiện 

khuyết tật 90% và độ tin cây 80% là thực tế và cho thấy các thực nghiệm với 

khối mẫu có thể chứng minh mức độ tin cậy cho một loại khuyết tật cụ thể. 

Tuy nhiên, nếu người tổ chức thử nghiệm muốn mức ổn 99.5% và độ tin cậy 

95%, họ sẽ thấy đó là đòi hỏi quá đáng.  Nếu như vậy, kỹ thuật được kiểm tra 

sẽ phải hoàn toàn thành công trong 600 thử nghiệm; nếu chỉ một thử nghiệm 

được phép thất bại thì cần thành công 949 trong số 950 thử nghiệm. Để có 

mức độ tin cậy cao thì phải tốn kém rất nhiều thời gian và chi phí! Tương tự 

như vậy, nếu muốn chứng minh kiểm tra đáng tin cậy đối với nhiều loại 

khuyết tật hay hình dạng bộ phận khác nhay thì phải cần đến một lượng lớn 

mẫu thử.  

Một vấn đề khác đặt ra với thử nghiệm trên khối mẫu: do nhu cầu giới 

thiệu càng nhiều khuyết tật càng tốt trong giới hạn ngân sách, tỷ trọng khuyết 

tật trong các khối có thể phải lớn hơn vài cấp khuyếch đại so với thực tế vận 

hành. Có ít nhất hai tác động có thể xảy ra: khuyết tật có thể bị chèn chồng 

lên nhau (điều này chỉ chấp nhận được nếu trong thực tế có thể xảy ra như 

vậy); không    possible effects: defects may be inserted so that they obscure 

each other (which would be acceptable only if it were likely to occur in 

practice); không còn xảy ra trường hợp có thể phải quét nhiều mét mối hàn 

mà không tìm thấy khuyết tật nào.   

8.1.2 So sánh với thử nghiệm phá hủy 

Cần phải tiến hành kiểm tra phá hủy với khối mẫu để xác định độ thành 

công của quy trình kiểm tra. Điều này đòi hỏi năng lực kỹ thuật để cắt nhỏ các 

tấm thép dày với sai số nhỏ tới mức là phân số của milimét, như thế là cần 

thiết để so sánh kết quả với phương pháp siêu âm nhạy như ToFD. Trong thử 

nghiệm DDT, các tấm được cắt thành các khối nhỏ chứa khuyết tật, sau đó 

các khối này được kiểm ra bằng tập hợp siêu âm với độ nhạy cao, kim tướng 

học và chia đoạn tiếp.  
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Trong kiểm tra phá hủy tấm mẫu, có thể thấy các khuyết tật nhỏ phụ liên 

quan tới khuyết tật dự kiến. Đó thường là do khiếm khuyết của mối hàn dùng 

để chèn khuyết tật.Cần phải thiết lập quy tắc để quyết định xem các khuyết tật 

liên quan đó có được đưa vào kết quả kiểm tra phá hủy hay không. Tất cả các 

nhóm báo cáo kết quả siêu âm đều phải tuân theo quy tắc tương tự, đặc biệt 

nếu so sánh giữa kết quả siêu âm và phá hủy được tiến hành dựa trên các 

khung vẽ quanh các cạnh ngoài cùng khuyết tật. Các nhóm sử dụng ToFD 

trong nhiều thử nghiệm  khối mẫu (sẽ được thảo luận sau) đã không phải lúc 

nào cũng áp dụng chung quy tắc giống như những gì được đặt ra trong thử 

nghiệm phá hủy. Do đó, trong đánh giá hiện tại về kết quảm chúng ta sử dụng 

tối thiểu lượng khuyết tật tìm thấy trong thử nghiệm phá hủy, trừ khi được 

nêu khác. 

Chúng ta sẽ tập trung vào kích thước chiều cao của các khuyết tật phẳng 

giống vết nứt – đây được coi là thông số quan trọng nhất ảnh hưởng tới khả 

năng gãy giòn cực kỳ nguy hiển. Tuy nhiên, trong một số chuỗi tai nạn có khả 

năng xảy ra thì chiều dài khuyết tật có thể là thông số quan trọng. 

8.2 Thử nghiệm luân chuyển xoay vòng 

Có bảy thử nghiệm luân chuyển xoay vòng được đề cập trong chương này 

và sắp xếp theo độ phức tạp tăng dần, trong đó các thử nghiệm cũ hơn có độ 

phức tạp tương tự xuất hiện trước. Độ phức tạp liên quan tới các yếu tố sau: 

• hình dạng 

• chất liệu 

• loại khuyết tật 

• tiếp cận bộ phận 

Do đó, giống như ở các chương trước, chúng ta cho rằng các tấm phẳng 

rộng làm bằng chất liệu đẳng hướng đồng nhất như thép ferrit và chứa các vết 

nứt mở, phẳng, ngang được xác định rõ sẽ đại diện cho nhóm đơn giản nhất. 

Tạo mẫu có hình dạng phức tạp hơn nhưng vẫn làm bằng thép ferrit sẽ rắc rối 
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hơn. Khi sử dụng chất liệu không đẳng hướng và không đồng nhất như thép 

auxtenit thì vấn đề còn phức tạp hơn nữa. Các vết nứt không phẳng có chia 

nhánh, ví dụ vết nứt bị ăn mòn do ứng suất sẽ khó kiểm tra, đo đạc và xác 

định đặc điểm hơn so với các vết nứt phẳng nhẵn. Vấn đề này được phản ánh 

trong chuỗi các thử nghiệm luân chuyển xoay vòng chính để cập ở các phần 

sau: thử nghiệm của Hàn Viện (phần 8.3), thử nghiệm DDT của UKAEA 

(phần 8.4), thử nghiệm PISC II (phần 8.5) và  PISC III (phần 8.6). 

Trong phần 8.9, các kết quả được đưa vào trường hợp cơ học phá hủy. 

Kỹ thuật ToFD được đem so sánh với kỹ thuật X-quang trong phần 8.7 và với 

các kỹ thuật dựa trên biên độ trong phần 8.8. 

Sự ổn định trong thực tiễn đòi phải có các kỹ thuật có khả năng cao - đây 

là điều kiện cần nhưng chưa đủ, còn phải đảm bảo kỹ thuật được áp dụng 

đúng.  Vấn đề này sẽ được xem xét sau trong phần 10.4. Phần 5.10 đã đề cập 

tới các nghiên cứu mô hình – có thể được dùng thể thay thế một phần cho các 

thử nghiệm luân chuyển xoay vòng. 

8.3 Kết quả đạt được trong chương trình hợp tác của Hàn Viện 

Chương trình hợp tác nghiên cứu để xác minh khả năng đo đạc của một 

số kỹ thuật siêu âm, trong đó có cả ToFD, đã được tiến hành trong bốn giai 

đoạn. Chương trình do Hàn Viện,  Trung tâm NDT quốc gia tại Phòng thí 

nghiệm Harwell, Cơ quan năng lượng nguyên tử Anh và Trung tâm ứng dụng 

NDT của Ủy ban điện lực nhà nước  -  Bộ dịch vụ khoa học vùng Tây Bắc 

thay mặt cho Ban yêu cầu thiết bị kỹ thuật cơ khí và mày móc của Bộ Công 

nghiệp tiến hành. Giai đoạn 4 liên quan tới các hình dạng phức tạp và đã được 

nêu trong phần 6.1. Giai đoạn 1 và 2 sẽ được nêu ở phần này. 

Mẫu mối hàn được sản xuất với các khuyết tật được đưa vào và kiểm 

soát cẩn thận, sau đó được kiểm tra bằng một loạt thiết bị siêu âm. Kết quả 

thu được được đem so sánh với kiểm tra phá hủy mẫu và được phân tích về độ 

chính xác của kỹ thuật khi đo kích thước và xác nhận đặc điểm khuyết tật. 

Nghiên cứu được chia làm ba báo cáo [Hàn Viện, 1979, 1982a,b]. 
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8.3.1 Giai đoạn 1 

Báo cáo đầu tiên [theo Jessop, 1979] liên quan tới các kết quả thu được 

khi đo và xác định đặc điểm khuyeesrt tật không phẳng. Trong loạt thử 

nghiệm này, mười khối mẫu được sản xuất từ tấm thép mangan cacbon BS 

1501 loại 223 32B, chứa 26 khuyết tật như đường xỉ, rỗ xốp, lẫn xỉ và hàn 

không thấm chân. ToFD là một trong số các kỹ thuật siêu âm được áp dụng 

cho cả mười khối mẫu. Kết quả thu được cho sai số vị trí mặt cắt dọc, sai số 

đo đạc chiều dài và vùng cắt ngang được tóm tắt trong bảng 8.1  

Kỹ thuật ToFD có sai số kích thước chiều cao trung bình −0.32 mm 

và độ lệch chuẩn 1 mm. Mẫu chứa các khuyết tật này có độ dày từ 37 tới 

95 mm. Đây là sai số tốt hơn so với với kết quả thu được bằng kỹ thuật 

siêu âm thông thường: với phương pháp giảm 20 dB, sai số kích thước 

mặt cắt ngang trung bình là  3.3 mm với độ lệch tiêu chuẩn liên quan là 

3.2 mm; với phương pháp biên độ tối đa thì sai số trung bình là −2.1 mm 

và độ lệch chuẩn là 2.0 mm. Các kết quả nêu ở trên đối với phương pháp 

giảm 20 dB và biên độ tối đa thu được với tần số siêu âm 4 MHz. Tại tần 

số 2 MHz, sai số nhỏ hơn: phương pháp biên độ trung bình đạt sai số 

trung bình −0.88 mm và độ lệch chuẩn 2.3 mm. Kết quả của phương 

pháp kích thước - hệ số khuyếch đại - khoảng cách (DGS - distance gain 

size) là kích thước vật phản xạ tương ứng trung bình −1.7 mm, độ lệch 

chuẩn 1.6 mm với khuyết tật dạng vạch;  còn với khuyết tật cụm thì số 

trung bình là −2.7 mm và độ lệch tiêu chuẩn là 1.8 mm.  
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Hình 8.1: Kết quả thu được trong giai đoạn 1 của thử nghiệm do Hàn 

Viện tiến hành, sử dụng kỹ thuật ToFD để đo các khuyết tật không phẳng. 

 

Hình 8.2: Kết quả thu được trong giai đoạn 2 của thử nghiệm do Hàn 

Viện tiến hành khi sử dụng kỹ thuật ToFD để đo đạc khuyết tật phẳng. 

 

Từ các kết quả nay, có thể kết luận kỹ thuật ToFD thể hiện độ chính xác cao 

hơn so với các phương pháp khác, đặc biệt là khi đo kích thước chiều sâu. Trong 

trường hợp này, có thể dự đoán được độ chính xác +1mm [theo Jessop, 1979] 

8.3.2 Giai đoạn 2 

Giai đoạn hai của chương trình hợp tác được tiến hành trên vật liệu 

tương tự, gồm 14 mẫu có độ dày từ 34 tới 94 mm. Các tấm mẫu đều có một 

mối hàn. Hai kỹ thuật hàn hồ quang tay và hàn hồ quang chìm được sử dụng 

để hàn; một trong số sau được lựa chọn cho mối hàn: mối hàn chữ V, mối hàn 

V kép , mối hàn chữ U đơn hoặc tương ứng với chữ V kép.   double V, 
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single U, or equal double V. Nứt nóng, thiếu chảy, hyrdo gây nứt, nhóm xỉ 

được cố tình tạo ra trong tấm mẫu. Kết quả của kỹ thuật ToFD với cả mười 

bốn tấm được thể hiện trong bảng 8.2 (theo Jessop et al. [1982]). 

Kết quả về độ chính xác thu được khi sử dụng kỹ thuật ToFD đo kích 

thước độ sâu mặt cắt ngang khuyết tật hơn hẳn so với các thử nghiệm trước. 

Việc hơi có xu hướng đo quá kích thước chủ yếu là do các khuyết tật nhỏ 

(thường khoảng 1.5 tới 3mm) gần giới hạn phân giải. Giá trị tán xạ σ =1.8mm 

thấp hơn nhiều so với bất kỳ giá trị nào đạt được trước đó  (σ=2.4 to 5.0mm) 

[theo Jessop et al., 1982]. Trong miêu tả kết quả trích dẫn phía trên của 

Jessop, các thử nghiệm trước đó đề cập tới các công trình từ trước trong báo cáo, 

cụ thể là:  kiểm tra siêu âm thông thường ở khu chế tạo hàng hóa trong nhà máy 

với tần số 2 MHz và 4 MHz, đo DGS; thử nghiệm B-scan; quét Accuscan và 

phương pháp toàn ảnh. Kết quả được nêu ở trên cần phải được xem xét cùng với 

yêu cầu kiểm tra. Kiểm tra chất lượng ở khu chế tạo hàng hóa  có thể dựa trên A-

scan quét tay đơn giản với độ chính xác −1.0± 3.1 mm; trong khi đó độ chính 

xác khi đánh giá cơ chế nứt đối với các bộ phận quan trọng sẽ cần thêm hệ số cải 

thiện 2, với kỹ thuật ToFD thu được +0.5± 1.8 mm. Đối với thử nghiệm ở khu 

chế tạo hang hóa, có thể  đạt được độ tin cậy 95% confidence, giá trị chiều cao 

đo được của vết nứt vào khoảng  -7  và +5 mm của giá trị chính xác trong các 

tấm dày tới 95 mm [theo Jessop et al., 1982]. Cần đem so sánh giá trị này với kết 

quả của kỹ thuật ToFD với độ tin cậy 95%, kích thước chiều cao nằm trong 

khoảng  -3 và +4 mm của giá trị thực tế. 

8.4 Thử nghiệm phát hiện khuyết tật của UKAEA (DDT) 

Khả năng phát hiện, đo đạc và xác định đặc điểm khuyết tật của kỹ thuật 

siêu âm không ngừng tiến triển. Kết quả của thử nghiệm DDT của Cơ quan 

năng lượng nguyên tử Anh (UKAEA) năm 1983 đã tóm tắt năng lực phát hiện 

và đo kích thước khuyết tật đại diện trong tấm thép dày của 7 nhóm. Sau khi 

các nhóm quốc tế đạt được kết quả kém khi kiểm tra bằng kỹ thuật xung dội 
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thông thường ở thử nghiệm PISC I [PISC, 1979], thử nghiệm DDT được đưa 

ra vào năm 1980 để cung cấp thông tin cho công chúng về khả năng xây lò 

phản ứng nước áp lực ở Anh. Watkins et al. [1983b] đã miêu tả về thử 

nghiệm, còn kết quả thu thập được nêu tóm tắt bởi Lock, Cowburn và 

Watkins [1983]; Watkins, Cowburn, Ervine và Latham [1983a]; Watkins, 

Lock, Cowburn và Ervine [1984]. Dù các thử nghiệm này được miêu tả là 

thực hiện phát hiện khuyết tật song kết quả lại có nhiều thông tin về khả năng 

của kỹ thuật hơn là về khả năng lặp lại trong thực tiễn. Cụ thể, chúng có thể 

được coi là các thực nghiệm    về khả năng đo của kỹ thuật và nhóm tiến 

hành; cần lưu ý là sẽ phát sinh vấn đề về chi phí thử nghiệm trên khối mẫu và 

số lượng khối mẫu ít. 

Trong thử nghiệm DDT, các kỹ thuật được lựa chọn dựa trên sự áp dụng 

hiện hành, hoặc vì chúng “đang trong quá trình phát triển tiên tiến cao nên có 

thể được cân nhắc áp dụng cho lò phản ứng   áp lực nước đâu tiên của Anh” 

[theo Watkins et al., 1983b]. Kỹ thuật ToFD được lựa chọn đánh giá do tiềm 

năng đo đạc chính xác kích thước chiều cao của khuyết tật giống vết nứt. Kỹ 

thuật có khả năng đánh giá chính xác các thông số liên quan nhất của các 

khuyết tật ít mong có nhất trong bình chịu áp lực. Gardner và Hudson [1982] 

đã đưa ra nhận xét về Chương trinh phát triển kỹ thuật ToFD của Phòng thí 

nghiệm Harwell vào khoảng thời gian tiến hành thử nghiệm DDT. 

Một đội ngũ tại Harwell đã thiết kế, xây dựng và chạy nghiệm thu máy 

móc dùng để áp dụng kiểm tra ToFD lên mẫu to thực tế của tấm hàn và ống 

phun có hình dạng phổ biến thường gặp trong bình chịu áp lực lò phản ứng 

của một lò phản ứng nước áp lực. Khi nhìn nhận lại, quyết định chiến lược chỉ 

tiến hành thử nghiệm với kỹ thuật ToFD đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối 

với vị thế của Harwell trong lĩnh vực kiểm tra hạt nhân không phá hủy [theo 

Collingwood, 1987]; sau đó quyết định này cũng được áp dụng với thử 

nghiệm PISC II. Việc hạn chế chỉ áp dụng một kỹ thuật duy nhất này đã dẫn 
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tới sự phát triển quan trọng trong phân tích và diễn giải dữ liệu cũng như xác 

định khả năng của kỹ thuật. 

Trong thử nghiệm DDT có bốn mẫu, trong đó có 3 mẫu là dạng tấm 

phẳng (tấm 1,2, và 3) và một tấm khác (được gọi là tấm 4 mặc dù hình dạng 

không hẳn là dạng tấm) mô phỏng hình dạng đường kính trong ống phun của 

lò phản ứng áp lực nước, Mẫu được sử dụng có độ dày, tính chất phản ứng, 

lớp phủ giống hệt như bộ phận thật. Tấm 1 và tấm hai lần lượt có có 29 và 16 

khuyết tật được tạo ra một cách có chủ ý. Khuyết tật trong cách tấm trên là 

dạng phẳng, giống vết nứt và phân bố suốt toàn bộ diện tích mối hàn của tấm 

thép dày 250 mm. Tấm 3 có 26 khuyết tật được tạo ra trong vùng gần lớp phủ 

auxtenit. Tấm 4 có 20 khuyết tật gần đường kính trong và lan cả vào vùng lỗ 

khoan ống phun và mặt bình hấp. Như vậy có tổng số 91 khuyết tật; một số 

khuyết tật phải được xem xét dựa theo thảo luận về giới hạn tin cậy nêu trong 

phần 8.1.1.   

Khuyết tật tạo ra trong các khối có phạm vi kích thước được cho là ảnh 

hưởng nhiều nhất tới hư hỏng bình có thể xảy ra dưới điều kiện hỏng nhất 

định, trong khoảng kích thước chiều cao 10-55 mm.  Việc hạn chế kích thước 

khuyết tật nhỏ hơn 55 mm không có nghĩa là một khuyết tật đơn rất lớn không 

có khả năng khiến hỏng bình hấp; tuy nhiên tiêu chuẩn tay nghề và kiểm tra 

cao đảm bảo rằng rất khó tạo ra được khuyết tật như vậy hay không phát hiện 

ra khuyết tật trước khi đưa bình vào vận hành. Do đó, các khuyết tật như vật ít 

ảnh hưởng tới khả năng gây ra hư hỏng toàn bộ. Các khuyết tật rất nhỏ sẽ xuất 

hiện thường xuyên hơn và có thể không bị phát hiện qua kiểm tra, tuy nhiên 

sự tồn tại của một khuyết tật đơn và rất nhỏ như thế hầu như không có khả 

năng gây hư hỏng hay ảnh hưởng tới hư hỏng toàn bộ. Khả năng hỏng hỏng 

chủ yếu phát sinh từ các khuyết tật có kích thước, khả năng  xuất hiện và bị 

phát hiện trung bình; từng khuyết tật đơn như thế có khả năng vừa phải dẫn 

đến hỏng hóc.  [theo Cameron, 1984; Cameron và Temple, 1984; Marshall, 
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1982]. Đây là cơ sở để hạn chế phạm vi kích thước chiều cao xuống còn 10-

55 mm trong thử nghiệm DDT. 

8.4.1 Các cảnh báo liên quan tới thử nghiệm DDT 

Lưu ý rằng nhóm của Đức đã tiến hành thử nghiệm bằng chi phí tiền mặt 

và do đó bị hạn chế về thời gian cho kiểm tra và diễn giải dữ liệu. Barbian et 

al. [1984b]. đã đánh giá một số công trình của Đức sử dụng kỹ thuật ALOK. 

Trong trường hợp một số công trình của Pháp, chúng ta nhận thấy rằng các 

thiết bị kiểm tra (vốn được sử dụng thực tế để kiểm tra trong quá trình vận 

hành) không được thiết kế để xử lý số lượng các dấu hiệu khuyết tật/mét khối 

tồn tại trong tấm mẫu thử DDT. Bowker, Coffey, Hanstock, Owen và Wrigley 

[1983] đã nêu các kết quả tốt đạt được đựa trên phương pháp phát hiện xung 

dội và đo kích thước liên quan tới thời gian di chuyển của tín hiệu (song 

không phải kỹ thuật ToFD). Trong phần 4.1.22, chúng ta lưu chú ý việc  thiết 

bị thời gian dịch chuyển của Harwell không được thiết kế để phát hiện các 

khuyết tật rất nhỏ gần bề mặt phủ.  Một chỉ trích có khả năng khác của thử 

nghiệm DDT là: các loại khuyết tật không đại diện đủ các khuyết tật thực tế. 

Điều này có thể đúng với tấm mẫu 1, trong đó có các khuyết tật dạng phẳng; 

tuy nhiên ba tấm còn lại gồm nhiều loại khuyết tật khác nhau: do máy tạo ra, 

vết nứt mỏi, nứt hồi hàn…và do đó thể hiện rõ ràng hơn các loại khuyết tật có 

thể phát sinh dưới mối hàn bình áp lực thực tế. 

8.4.2 Nhận xét về kiểm tra tự động và kỹ thuật ToFD 

Phần lớn kiểm tra trong thử nghiệm DDT sử dụng thiết bị tự động để 

quét các tấm và ghi nhận các dấu hiệu. Sự lặp lại trong thực tế từ kết quả của 

các thiết bị này được kiểm soát chủ yếu bằng quá trình thiết lập và mức độ tự 

kiểm tra. Các thiết bị tự động sẽ mang lại kết quả nhất quán hơn so với kiểm 

tra tay song nếu thiết lập hoặc vận hành sai hay phát sinh lỗi khi vận hành thì 

có thể tạo ra kết quả sai liên tục. Có thể tránh thiết lập hay vận hành sai bằng 

cách áp dụng quy trình được thiết kế cẩn thận, tuy nhiên để giám sát lỗi có thể 

cần phải chỉnh sửa thiết kế thiết bị. 
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Trong kỹ thuật ToFD, sự có mặt của sóng bên đảm bảo rằng thiết bị thu 

nhận tín hiệu đang hoạt động tốt. Khi không thấy sóng bên do bị gián đoạn 

bởi khuyết tật cắt bề mặt, thường sẽ có tín hiệu nhiễu xạ từ cạnh trong khuyết 

tật (từ khi đó là khuyết tật chiều dọc). Do đó, việc theo dõi biên độ sóng bên 

có thể được sử dụng để cảnh báo người vận hành về trục trặc có thể xảy ra, 

mặc dù không hề đơn giản để khiến các thiết bị hoàn toàn có khả năng tự 

kiểm ra. Khi kiểm tra tín hiệu kỹ hơn sẽ thấy cảnh báo tạo ra là do trục trặc 

thực sự hay là do sự mặt của khuyết tật cắt bề mặt. Trong trường hợp hay xảy 

ra với hình dạng tấm phẳng, có thể theo dõi âm phản hồi cạnh bên; rất hiểm 

khi không thấy cả sóng bên và âm phản hồi cạnh bên khi thiết bị vẫn đang 

hoạt động.   

Khi kiểm tra bằng kỹ thuật ToFD trong thử nghiệm DDT, kết nối siêu 

âm tạo ra bằng cách nhấn chìm trong nước, do đó không cần thiết bị theo dõi 

kết nối. Tuy nhiên, kỹ thuật này có thể (và thường được) áp dụng với đầu dò 

tiếp xúc. Kỹ thuật miêu tả ở trên sử dụng sóng bên và âm phản hồi cạnh bên, 

do đó cũng là cách theo dõi hiệu quả kết nối. 

8.4.3 Khả năng đo đạc 

Kích thước khuyết tật đo được thường có sai số đi kèm, Để có thể sử 

dụng giá trị đo được trong đánh giá chấp nhận khuyết tật, cần thiết lập mối 

liên quan giữa giá trị đo được và giá trị thực tế. Nếu tiến hành thử nghiệm 

hiệu chỉnh trong đó một số khuyết tật được đo bằng phương pháp siêu âm 

trước khi tiến hành kiểm tra phá hủy mẫu thử, chúng ta có thể tính được độ 

chệch trung bình và tiêu chuẩn của sai số đo khuyết tật trong từng loại. Nếu 

biết được phân bố sai số, chúng ta có thể đặt ra giới hạn độ tin cậy với giá trị 

thực tế được suy ra từ kích thước đo được. Ví dụ, chúng ta có thể giả thiết là 

sai số đo được phân bố chuẩn (nhưng dường như không phải vậy, theo như 

phần 8.4.8). 
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8.4.4 Tóm tắt kết quả từ thử nghiệm DDT 

Trong thử nghiệm DDT, khuyết tật được phát hiện tốt, đặc biệt là các 

khuyết tật được đánh giá là liên quan (có nghĩa là khuyết tật được đánh dấu để 

phân tích chi tiết và có thể là sẽ sửa chữa hoặc loại bỏ bộ phận chứa chúng). 

Tất cả các nhóm đều phát hiện được toàn bộ khuyết tật khi kiểm tra tấm 1 và 

tấm 2 từ mặt phủ [Watkins et al., 1983a,b, 1984]. Kết quả từ mặt phủ đặc biệt 

quan trọng vì việc kiểm tra trong quá trình vận hành của nhiều bình hơi trong 

lò phản ứng áp lực nước phải được tiến hành từ bên ngoài, tức là từ mặt phủ. 

Trước đây người ta đã nghĩ rằng tính chất bất đẳng hướng của lớp phủ sẽ cản 

trở việc phát hiện và đo khuyết tật, mặc dù cần lưu ý rằng nhóm từ Ủy ban 

điện lực nhà nước đã đạt được kết quả kiểm tra tấm 1 và 2 với độ chính xác 

tương đương khi sử dụng phương pháp thông thường như với nhà máy điện 

Sizewell ‘B’. Kết quả thực nghiệm phát hiện khuyết tật cho thấy có thể tính 

toán tới lớp phủ theo cách thức phù hợp để có thể phát hiện và đo chính xác 

khuyết tật qua lớp phủ   (xem thêm phần 7.1). Việc phát hiện khuyết tật trong 

tấm 3 và 4 cũng đạt kết quả tốt. Tất cả các nhóm điều phát hiện được toàn bộ 

khuyết tật trong tấm 3 từ mặt phủ. Tất cả các khuyết tật trong tấm 4 được phát 

hiện nhờ sử dụng thiết bị tự động [theo Watkins et al., 1984]. Một khuyết tật 

được phát hiện nhưng không báo cáo ở tấm 4 có thể được coi là sai sót của 

người kiểm tra. 

Có thể tìm hiểu thêm chi tiết về kết quả của các nhóm theo Barbian et al. 

[1984b]; Bowker et al. [1983]; Grohs et al. [1983]; Murgatroyd et al. [1983]; 

Poulter, Rogerson, Willetts và Dyke [1982]; Wüstenberg, Erhard, Montag và 

Schenk [1982]. Đánh giá và phân tích khả năng của các kỹ thuật khác nhau 

xuất hiện trong nghiên cứu của  Murgatroyd và Firth [1985]. Nichols [1985] 

đưa ra tóm tắt và kết luận về kết quả thử nghiệm, đồng thời kết luận sơ bộ về 

thử nghiệm PISC II. Chỉ có hai là Harwell và Risley kiểm tra cả bốn tấm mẫu. 

Đối với hai nhóm còn lại, ít nhất thì bằng chứng từ thử nghiệm DDT cho 
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thấy: khi loại trừ sai sót do con người, sự ổn định khi kiểm tra tự động hình 

dạng lò phản ứng áp lực nước có thành thép dày chịu ảnh hưởng bởi khả năng 

đo chính xác kích thước chiều cao khuyết tật và khả năng lặp lại ứng dụng 

trong thực tế. Cả hai nhóm sử dụng kỹ thuật ToFD để đo chính xác kích thước 

chiều cao của khuyết tật. Sự toàn vẹn của bình hơi trong lò phản ứng áp lực 

nước là mối quan tâm chính của thử nghiệm DDT, do đó chúng ta cần biết các 

hệ quả của kết quả kiểm tra. Việc phát hiện khuyết tật không chỉ quan trọng 

trong kiểm tra; một khi đã phát hiện khuyết tật thì cần phải đo càng chính xác 

càng tốt để kiểm tra xem nó có chấp nhận được không hay phải sửa chữa. Thử 

nghiệm DDT là các kiểm tra quan trọng về xác định và đo đạc khuyết tật. 

 
Hình 8.1: Biểu đồ phân tán về kết quả kích thước chiều cao khuyết tật 

của tất cả các nhóm kiểm tra tấm 1 và tấm 2 trong thử nghiệm DDT của  

UKAEA. Các hình tròn đậm và mở lần lượt thể hiện việc kiểm tra từ bề mặt 

phủ và không phủ của tấm 
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Hình 8.2: Biểu đồ phân tán kết quả do nhóm Harwell đạt được khi sử 

dụng kỹ thuật siêu âm ToFD với tấm 1 và 2 trong thử nghiệm DDT của 

UKAEA. Các hình tròn đậm và mở lần lượt thể hiện việc kiểm tra từ bề mặt 

phủ và không phủ của tấm 

8.4.5: Kết quả thu được của kích thước chiều dọc 

Kết quả kiểm tra tấm 1 và 2 được thể hiện trên hình 8.1. Đây là biểu đồ 

phân tán của kích thước chiều cao khuyết tật được xác định bằng siêu âm, 

đem so sánh với kết quả phá hủy. Biểu đồ thể hiện kết quả từ tất cả các nhóm 

khi sử dụng nhiều kỹ thuật kiểm tra siêu âm từ cả hai phía của tấm mẫu. Kết 

quả từ bề mặt phủ được thể hiện bằng các vòng tròn đậm và từ bề mặt không 

phủ và hình tròn mở.   

Thông tin kết quả áp dụng ToFD của nhóm Harwell được thể hiện trên 

hình 8.2. Dấu hiệu điểm phân bố ít đi trong hình 8.2 cho thấy rất rõ độ chính 

xác cao đạt được với kỹ thuật ToFD. 

8.4.6 Sai số khi đo kích thước chiều cao trong tấm 1 và 2 bằng kỹ 

thuật ToFD 

Sai số trong kết quả đo chiều cao khi sử dụng kỹ thuật ToFD với tấm 1 và 2 

của nhóm Harwell được nêu trong bảng 8.3. 

Ngay cả kết quả ToFD tệ nhất của nhóm Harwell từ mặt không phủ của tấm 

mẫu 2 cũng đạt được sai sốtrung bình chỉ 2.1 mm. Khi kiểm tra từ mặt phủ của 
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tấm 1, nhóm đạt sai số trung bình −1.4 mm với độ lệch chuẩn 2.5 mm và hệ số 

tương quan 0.984.  Tương tự với tấm 2, kết quả kiểm tra từ mặt phủ của nhóm 

Harwell là sai số  trung bình 1.6 mm với độ lệch chuẩn 8.6 mm, hệ số tương quan  

0.90. Các kết quat này tốt hơn đa số, nhưng không phải tất cả các kiểm tra thông 

thường trên cùng khối mẫu thử. Độ lệch trung bình và tiêu chuẩn do ba nhóm tốt 

nhất đạt được cùng với hệ số tương quan được tóm tắt trong hình 8.3. 

Hình 8.3: Kết quả kích thước chiều cao khuyết tật đo bằng kỹ thuật 

ToFD của nhóm Harwell trong thử nghiệm DDT với tấm và 2, đồng thời so 

sánh với lượng khuyết tật tối thiểu được xác định qua phá hủy 

 

 

Hình 8.3: Độ chệch trung bình và tiêu chuẩn khi kiểm tra đo kích thước chiều 

cao từ bề mặt phủ của tấm mẫu. Kết quả của nhóm từ Anh thu được trong thử 

nghiệm DDT. 
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8.4.7 Hiển thị dữ liệu phổ biến từ thử nghiệm DDT 

Ví dụ hiển thị dữ liệu thu được từ tấm 1 của thử nghiệm DDT được nêu 

trong hình 8.4, trong đó các phần đỉnh và đáy của nhiều khuyết tật đánh số 

được xác định một cách dễ dàng và dễ nhận biết. Các đường cong đặc điểm từ 

các cạnh ngoài cùng khuyết tật (như thảo luận trong phần 2.3.4) cũng nhìn 

thấy rõ. Trong thực tế thì các bộ phận thật sẽ không thể hiện lượng khuyết tật 

như trong hình nhưng có thể song chúng ta có thể mong có được tín hiệu với 

chất lượng và độ rõ nét như thế này từ bất kỳ vật liệu dạng hạt đẳng trục mịn 

với hàm lượng tạp chất thấp. 

 

Hình 8.4: Tín hiệu ToFD quan sát được trên tấm 1 của thử nghiệm 

DDT. Các phần đỉnh và đáy liên quan của khuyết tật được nối bằng hình chữ 

nhật màu trắng. Lưu ý là các hình chữ nhật này không nhằm thể hiện kích 

thước khuyết tật  [theo  Curtis và Hawker, 1983]. 
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Hình 8.5: Dữ liệu siêu âm thô thu được khi kiểm tra khuyết tật số 15 

trong tấm mẫu  2 của thử nghiệm DDT từ bề mặt phủ. 

 

Hình 8.6 Báo cáo kiểm tra siêu âm xác định đặc điểm của khuyết tật số 

15 trong tấm mẫu 2 của thử nghiệm DDT. 
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8.4.8 Xác định đặc điểm khuyết tật 

Khuyết tật trong tấm một được tạo ra bằng cách vá hàn vào hõm trong 

quá trình chuẩn bị trước khi tiến hành hàn. Khuyết tật mô phỏng lỗi thiếu 

chảy ở hai bên mối hàn với các đường ranh giới được xác định rõ và ít gây ra 

tranh luận khi so soánh kết quả kiểm tra với kết quả phá hủy. Tấm 2 có nhiều 

khuyết tật phức tạp hơn nhằm mô phỏng các khuyết tật tự nhiên sát hơn, bao 

gồm vết nứt coupon mỏi, vết nứt có dạng hình học không xác định do nhiễm 

carbon và đồng cùng với các đường xỉ. Một số vết nứt dạng khúc hoặc nhánh 

và gây nên một số vấn đề khi đem so sánh kết quả kiểm tra với dữ liệu phá 

hủy dựa trên các khung vẽ quanh khuyết tật. Để minh họa điểm này, hình 8.5 

và 8.6 thể hiện dữ liệu thô của kỹ thuật ToFD thu được từ khuyết tật số 15 

trong tấm 2 và báo cáo khuyết tật được tạo ra trong quá trinh thử nghiệm 

DDT [theo Curtis và Hawker, 1983]. 

Có thể thấy rõ một khuyết tật phân nhiều đoạn và rõ ràng là sẽ khó khăn 

khi vẽ một khung xung quanh khuyết tật. Các ví dụ khác về khuyết tật phân 

đoạn như vậy trong tấm mẫu 2, tín hiệu ToFD thu được từ khuyết tật và báo 

cáo về khuyết tật có thể tham khảo từ Curtis và Hawker [1983]. Ở mức độ nào 

đó, tương quan thu được giữa đo đạc siêu âm và kết quả phá hủy sẽ là thước 

đo khả năng vẽ khung của nhóm kiểm tra cũng như khả năng siêu âm nội tại.  

Cần chú trọng xác định đặc điểm của khuyết tật đã được phát hiện và đo kích 

thước. Một quan sát thú vị rút ra ở đây là: hệ số tương quan có xu hướng tăng 

nếu dữ liệu siêu âm được so sánh với kết quả của kiểm tra phá hủy mở rộng, 

trong đó bao gồm các khuyết tật mối hàn nhỏ liên quan tới các coupon được 

gắn vào. So sánh giữa kết quả của kiểm tra phá hủy mở rộng và kết quả từ 

lượng tối thiểu đã nêu bật vấn đề vẽ khung xung quanh khuyết tật. Các quyết 

định này cần dựa trên quy tắc rõ ràng, giống nhau đối với cả kiểm tra siêu âm 

và kiểm tra phá hủy. Người ta không biết rõ liệu từng nhóm kiểm tra có đạt 

được cùng kết luận về khuyết tật phân đoạn hay khuyết tật có dấu hiệu phần 

phụ mỗi lần xem xét cùng tín hiệu khuyết tật hay không. 
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 Sơ đồ phân bố 8.1 cho thấy kết quả không được phân bố chuẩn; điều 

này thường được xác nhận bằng kiểm tra thống kê đối với dữ liệu từ thử 

nghiệm DDT. Temple [1984c, 1985] đã áp dụng dữ liệu W (xem phần A.11 

trong phụ lục) đối với thông tin công bố về kích thước khuyết tật đo được  

[theo Watkins et al., 1983a, 1984] so với lượng khuyết tật tối thiểu được xác 

định qua phá hủy [Crutzen, Bürgers, Violin, Di Piazza, Cowburn và Sargent, 

1983]. Temple kết luận rằng sai số chỉ có 2% khả năng xuất hiện từ phân phối 

chuẩn. Do đó, giả thiết phân phối chuẩn không hẳn chính xác và chúng ta nên 

tìm số liệu thống kê có tính mô tả hơn. 

8.4.9 Kết quả với tấm 3 và 4 

Hai mặt cắt ống phun lò phản ứng từ thép rèn SA 508 loại 2 được sử 

dụng để sản xuất tấm mẫu 3 và 4 của thử nghiệm DDT. Các khuyết tật trong 

tấm 3 được thiết kế để kiểm tra khả năng phát hiện và đo vết nứt dưới lớp phủ 

của các nhóm. Ngoài 26 khuyết tật chủ ý ở tấm 3, có ba khuyết tật khác được 

phát hiện trong quá trình kiểm tra siêu âm và phá hủy khối. Đối với tấm 3, 

nhóm Harwell sử dụng kỹ thuật ToFD để đồng thời tìm kiếm, phát hiện và đo 

khuyết tật – nhằm minh họa hạn chế khi áp dụng ToFD trong các hình dạng 

gần bề mặt không thuận lợi. Nhóm từ phòng thí nghiệm hạt nhân Risley chỉ 

sử dụng kỹ thuật ToFD để đo đạc sau khi đã phát hiện khuyết tật bằng phương 

pháp xung dội với đầu dò sóng nén 70o tinh thể kép.    

Tấm 4 được thiết kế để mô phỏng các hình dạng phức tạp hơn của đường 

kính trong ống phun trong lò phản ứng áp lực nước. Bề mặt được chuẩn bị để 

giá trị cuối cùng của độ nhám trung bình là  3µm. Với tấm 4, nhóm Harwell 

sử dụng quét mành thô theo kỹ thuật ToFD để phát hiện khuyết tật, sau đó là 

thêm các lần quét xác định kích thước chi tiết; nhóm  Risley sử dụng các 

phương pháp tương tự như với mẫu 3. Sai số trung bình đạt được với tấm 3 

của nhóm Harwell là 1.0 mm còn nhóm Risley là 0.6; độ lệch chuẩn lần lượt 

là 2.6 mm và 2.0 mm. Trong tấm 4 thì sai số trùng bình của nhóm  là 1.9 mm 
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và nhóm Risley là 2.8 mm; độ lệch tiêu chuẩn lần lượt là 1.4 mm và 6.1 mm . 

Chi tiết đầy đủ về kiểm tra của nhóm Harwell với các mẫu tẫm ở trên có thể tìm 

thấy trong tài liệu của Charlesworth và Hawker [1984], Stringfellow và Perring 

[1984]. Lưu ý rằng các kết quả trên dựa trên thử nghiệm phá hủy với tấm 3 và 4 

theo như Lock et al.[1983] đã nêu và không chỉ dựa trên kích thước khuyết tật 

dự kiến như Watkins et al. [1984] viết. Ngoại trừ các khuyết tật rất nhỏ, xu 

hướng chung thường là đo quá kích thước vết nứt trong tấm 3 và 4. 

8.5 Chương trình PISC II   

Chương trình kiểm tra các bộ phận thép (PISC II) được tiến hành giai 

đoạn từ 1981 - 1986 [PISC, 1986d], bao gồm đánh giá chi tiết hơn về kết quả 

tiến hành tốt nhất có thể đạt được với các kỹ thuật siêu âm hiện tại dưới điều 

kiện tối ưu. Đây là chương trình phát triển từ  PISC I – vốn nhằm xác minh 

khả năng của quy trình siêu âm theo phần XI của quy chuẩn ASME. 

Chương trình PISC I kéo dàu từ năm 1976-1980 và được thiết kế nhằm 

đánh giá sự thích hợp của quy trình kiểm tra siêu âm theo phần XI của quy 

chuẩn ASME 1974 về phát hiện, đo đạc và nhận xét khuyết tật trong bộ phận 

bình chịu áp lực lò phản ứng hạt nhân. Thử nghiệm xoay vòng luân phiên bao 

gồm ba tấm mẫu, mỗi tấm dày 200 mm với một số khuyết tật nhân tạo bên 

trong và được lần lượt chuyển tới 10 nước; tại đó một số nhóm áp dụng kỹ 

thuật trong quy chuẩn ASME XI  hoặc một tập hợp kỹ thuật siêu âm thay thế 

được lựa chọn. Kết quả được báo cáo năm 1980 tới Nhóm Công tác về các 

khía cạnh an toàn của thành phần thép trong lắp đặt hạt nhân CSNI. Nhóm 

Công tác đã lưu ý nhu cầu cấp bách phải tiến hành thêm để phát triển các kỹ 

thuật thay thế có thể xử lý các điểm yết của kỹ thuật kiểm tra siêu âm thông 

thường. Kết quả đạt được trong chương PISC I giữa các nhóm thay đổi rất 

khác nhau. Một số nhóm khi tiến hành theo quy quy trinh ASME XI đã đo 

thiếu kích thước các vết nứt lớn vuông góc với bề mặt mẫu (hướng tới hạn 

theo quan điểm cơ học phá hủy). Khi kích thước các khuyết tật thử nghiệm 
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được thể hiện trên biểu đồ từ chối/chấp thuận ASME, chúng thường gần với 

mức chấp nhận được hơn là kích thước thực tế. Ngược lại, một số nhóm lại đo 

thừa kích thước khuyết tật nhỏ. Trong khi đó, kết quả phát hiện và đo đạc của 

các quy trình thay thế cao hơn đáng kể [Crutzen, 1988]. 

Các kiểm tra trong chương trình PISC II được tiến hành gần đây hơn so 

với thử nghiệm DDT mặc dù nỗ lực tham gia hạn chế hơn và kết quả không 

dựa trên mẫu có kích thước bằng thực tế. Ktỹ thuật ToFD được một nhóm 

trong chương trình sử dụng như một công cụ độc lập để phát hiện và đo đạc; 

một nhóm khác lại chỉ sử dụng để đo. Cả hai nhóm đều đạt được kết quả cao 

hơn kết quả đo trung bình. Các kết quả với hình dạng ống phun đã được thảo 

luận ở phần 6.6, ở đây chúng ta lưu ý kết quả thu được trên tấm 2; trong đó 

nhóm Harwell đạt được kích thước chiều cao trung bình 6 mm và độ lệch 

chuẩn 13 mm. Ở tấm ống phun 3, sai số trung bình (đo thừa) là 8 mm với độ 

lệch chuẩn 13 mm. Nhóm Risley đạt độ chính xác đo đạc trung bình  ) −1.3 

mm (đo thiếu) với độ lệch chuẩn 7.0 mm đối với tấm ống phun 3 khi sử dụng 

kỹ thuật ToFD [theo Rogerson et al., 1988]. Kết quả đạt được với tấm 3 đặc 

biệt đáng chú ý vì chúng cho thấy có thể đạt được kết quả tốt trong các hình 

dạng phức tạp. 

Tấm 1 chứa quá nhiều khuyết tật kim loại chính nên các khu vực lớn của 

tấm có thể được miêu tả như khuyết tật đơn nếu như không kết hợp các dấu 

hiệu với nhau theo quy tắc tương cận tiêu chuẩn (giống như ASME-XI); vì 

vậy không tiến hành thử với tấm 1. 

Nhìn chung, các khuyết tật trong chương trình PISC II không được chế 

tạo cẩn thận như trong thử nghiệm DDT vì một số được đưa vào mẫu rất kém 

và đường viền của chúng tạo nên các khuyết tật rất lớn, hoặc các khuyết tật có 

các sóng phụ xung quanh làm ảnh hưởng tới tốc độ phát hiện khuyết tật 

[PISC, 1986a,b]. Thử nghiệm luân chuyển xoay vòng trong chương trình 

PISC II được phát triển để chứng minh sự hiệu quả khi kiểm tra lúc vận hành 
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và xử lý các khuyết tật có phạm vi kích thước chiều cao từ 20-70 mm mà 

trước đó  không được xử lý trong chương trình PISC I.  Các nhóm phải viết 

các quy trình kiểm tra trong và theo sát chúng trong khi thử nghiệm. Kế hoạch 

đánh giá kết quả kiểm tra được vạch ra chi tiết từ trước. Các tấm mẫu sử dụng 

trong chương trình PISC I được làm bằng loại thép tương đối cũ theo tiêu 

chuẩn chấp nhận cũ, do đó người ta đã phát triển các kỹ thuật tạo ra khuyết tật 

nhân tạo trong tấm mẫu có vật liệu sạch hơn và sản xuất hiện đại hơn, Bảng 

8.4 tóm tắt các tấm và khuyết tật bên trong [theo Nichols và Crutzen, 1988a]. 

Khi tóm tắt kết quả của nhiều nhóm ở một vài nước và với các quy trình 

khác nhau, Nichols và Crutzen kết luận rằng kỹ thuật “ToFD cho thấy là có 

thể tiến hành phần lớn việc kiểm tra và sự kết hợp các kỹ thuật liên quan với 

ToFD sẽ đạt được hiệu quả cao” [Nichols và Crutzen, 1988b]. Các nhóm sử 

dụng kỹ thuật ToFD đã thận trọng chỉ ra việc họ không cho rằng kỹ thuật có 

thể phát hiện các khuyết tật rất gần hoặc xuyên qua lớp phủ  . 

Trong các thử nghiệm như PISC, việc cung cấp đủ các khuyết tật để đặt 

ra giới hạn độ tin cậy cao với kết quả có thể tốn kém tới mức không thực hiện 

được. Về nguyên tắc, nếu tất cả khuyết tật trong chương PISC II được coi là 

thể hiện một loại khuyết tật thì có đủ khuyết tật để thiết lập giới hạn thấp hơn 

của độ ổn định 99% và độ tin cậy 95%  (xem phần 8.1.1 trong chương này và 

phần A.10 trong phụ lục). Trên thực tế, tất cả các khuyết tật đều không thể 

được phân loại là giống nhau. Tuy nhiên, dù không có đủ số mẫu trong cùng 

một loại để xác lập độ tin cậy rất cao nhưng vẫn đủ để thể hiện mức ổn định 

trung bình khá tốt. 
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Hình 8.4: Các tấm thử được sử dụng trong chương trình PISC II và khuyết 

tật bên trong 

 

8.6 Chương trình PISC III  

Bình chịu áp lực lò phản ứng hạt nhân và ống mạch chính thường được 

làm từ các vật liệu không đồng nhất và bất đẳng hướng, các hình dạng ống phun 

cũng không đơn giản. Chương 6 đề cập riêng từng vấn đề phức tạp này; chúng 

có thể khiến việc kiểm tra không phá hủy không hiệu quả nếu kỹ thuật áp dụng 

không được thiết kế đúng. Gầ Do đó, thật hợp lý khi mở rộng kỹ thuật kiểm tra 

siêu âm tới các chất liệu tương tự như chất liệu trong lò phản ứng thật, các 

khuyết tật bên trong được tạo ra giống thực tế hơn (dù vẫn là dạng nhân tạo) với 

hình dạng giống thật hơn. Mục đích này được thực hiện bởi loạt thử nghiệm 
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xoay vòng luân hồi trong chương PISC III; chương trình này hoàn thành năm 

1993 và sau đó các các đánh giá và nhận xét phá hủy về kết quả. . 

Vật liệu thép không rỉ auxtenit được sử có đặc trưng là xu hướng kim 

loại hoặc vật liệu đúc hóa cứng và hạt thể hiện độ thẳng tin thế do chịu ảnh 

hưởng của  hướng dòng khí nóng khi hóa cứng. Các hạt này tương tự hoặc lớn 

hơn bước sóng siêu âm, lẽ ra có thể sử dụng tốt nhất để kiểm tra. Do kích 

thước hạt lớn so với bước sóng siêu âm sử dụng nên chất liệu thể hiện tính bất 

đẳng hướng với các vận tốc sóng khác nhau theo các hướng khác nhau. Vì 

trục tinh thể của các hạt kế bên không hẳn là thẳng hang nên tính chất siêu âm 

thay đổi theo vị trí và khiến vật liệu có tính không đồng nhất. Tác động lên 

kiểm tra siêu âm có thể được miêu tả giống như nhìn qua một tấm kính mờ 

thấy hình ảnh bị bóp méo và cố gắng dự đoán chính xác kích thước của một 

vật thể không nhìn thấy rõ.    

Chương trình PISC III xác định tám lĩnh vực nghiên cứu (nhiệm vụ) với 

loại vật liệu, hình dạng và tỷ lệ mẫu khác nhau nhưng chỉ có hai trong số đó 

liên quan tới chủ đề của cuốn sách này là:    

Nhiệm vụ 3: ống phun và các mối hàn kim loại không đồng dạng. " Thử 

nghiệm xoay vòng luân chuyển của bốn mối hàn chốt thể hiện một số khía 

cạnh kỹ thuật khó nhất khi kiểm tra lúc vận hành" [theo Crutzen, 1994]. Các 

mẫu thử gồm kết cấu lò phản ứng nước sôi Nhật-Ý với một ống phun và mối 

hàn chốt, một kết cấu lò phản ứng nước sôi của Mỹ với hai ống phun và các 

mối hàn chốt và một kết cấu lò phản ứng nước sôi của Tây Ban Nha với mối 

hàn chốt. Mẫu được kiểm tra tại 13 nước; ở đây chúng ta trình bày một số kết 

luận liên quan tới kỹ thuật ToFD. 

Nhiệm vụ 4 Kiểm tra thép auxtenit. Vấn đề này liên quan tới các cấu 

hình khác nhau của vật liệu auxtenit, gồm có các khớp rèn nối với nhau, khớp 

rèn-đúc và khớp đúc. Từng loại có cấu trúc hạt riêng và độ khó kiểm tra khác 

nhau. Chúng ta sẽ trình bày kết quả từ nghiên cứu này.    
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Hình 8.5 Kết quả do Phòng thí nghiệm hạt nhân Risley (UKAEA) đạt 

được với tấm mẫu 3 của chương trình PISC II, áp dụng phát hiện bằng kỹ 

thuật xung dội cường độ cao và đo kích thưowcs bằng kỹ thuật ToFD và 

SAFT. Các số liệu thể hiện sai số trung bình và độ lệch chuẩn tính bằng mm. 

 

Hình 8.6 Kết quả do Phòng thí nghiệm Harwell (UKAEA) đạt được với tấm 

mẫu 3 của chương trình PISC II, sưt dụng kỹ thuật ToFD để phát hiện và đo 

đạc.  Các số liệu thể hiện sai số trung bình và độ lệch chuẩn tính bằng mm. 
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Hình 8.7: Phân phối khuyết tật trong kết cấu áp dụng cho Nhiệm vụ 3 

của chương trình  PISC III, (được vẽ lại theo Dombret [1994]) 
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8.6.1 Nhiệm vụ 3 của chương trình PISC III - ống phun và các mối 

hàn kim loại không đồng dạng  

Có ba mẫu được sử dụng trong kỹ thuật kiểm tra khi đang vận hành của 

thử nghiệm luân chuyển xoay vòng, chúng đại diện cho mối hàn chốt của bình 

chịu áp lực trong lò phản ứng nước sôi và lò phản ứng nước áp lực, máy phát 

điện hơi nước của lò phản ứng nước áp lực, ranh giới nứt dòng mối hàn kim 

loại không đồng dạng.  

Một nhóm từ Anh được tập hợp từ công ty Công nghệ AEA, công ty 

Điện hạt nhân, công ty năng lượng Babcock, hãng Rolls Royce and 

Associates và công ty OIS. Nhóm do công ty Điện hạt nhân dẫn dắt, các kết 

cấu được kiểm tra tại phòng thí nghiệm Wythenshawe của công ty.  Kỹ thuật 

kiểm tra xung dội sử dụng máy quét RTD Primscan, phần mềm MIPS/GUIDE 

và đầu dò sóng nén loại thương mại. Việc đo kích thước sử dụng kết quả xung 

dội, khi đo lường bằng phương pháp ToFD thì sử dụng thiết bị Zipscan. 

Người ta thu được kết quả phát hiện tốt, ngoại trừ hai khuyết tật lớn không bị 

phát hiện, một  trong kết cấu 21 và một trong kết cấu 25. Trước khi kiểm tra, 

nhóm đã xem xét cấu trúc mối hàn và sử dụng phần mềm RayTrAIM để mô 

phỏng mẫu việc kiểm tra [theo Harker et al., 1991] theo một cấu trúc dựa trên 

việc có thể thu thập được thông tin nào từ hình vẽ và dựa trên giả định về cấu 

trúc dự đoán từ vị trí hàn ngang-dọc. Khi các cấu trúc được tiết lộ, chúng khác 

biệt hẳn so với giả định và điều này đã giải thích thất bại trong việc phát hiện 

một số khuyết tật. Kinh nghiệm này đã nhấn mạnh việc tuân thủ thông lệ của 

Anh, trong đó yêu cầu làm ra các mẫu hàn tiêu chuẩn để nghiên cứu từng loại 

đặc tính của cấu trúc vĩ mô mối hàn trước khi tiến hành kiểm tra siêu âm. 

Hình 8.7 cho thấy phân bố khuyết tật trong kết cấu 21, 24 và 25. Kết quả 

sai số trung bình và độ chệch chuẩn liên quan của từng nhóm và cấu hình 

được nêu trong hình 8.8, 8.9, 8.10 and 8.11. 
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Hình 8.8 Sai số đo kích thước của khuyết tật trong kết cấu 21 của 

chương trình  PISC III  

 

Hình 8.9 Sai số đo kích thước của khuyết tật trong kết cấu 22của 

chương trình  PISC III  

 

Hình 8.10 Sai số đo kích thước của khuyết tật trong kết cấu 24 của 

chương trình  PISC III  
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Hình 8.11 Sai số đo kích thước của khuyết tật trong kết cấu 25 của 

chương trình  PISC III  

Nhóm tổng hợp của Anh sử dụng ToFD để đo kích thước và nhóm VT. 

Các hình này thể hiện việc kiểm tra 25 khuyết tật được cố ý tạo ra trong kết 

cấu. Trong số này có 3 khuyết  tật ở khu vực khớp nhiệt  của kết cấu 24, 13 ở 

trong các mối hàn kim loại không đồng dạng và 9 trong các mối hàn đồng 

dạng [theo Dombret, 1994]. 

8.6.2 Nhiệm vụ 4 của chương trình PISC III – Mối hàn auxtenit 

Nhiệm vụ 4 gồm ba thử nghiệm riêng lẻ. Thứ nghiệm thứ nhất gồm loạt 

6 kết cấu théo không rỉ rèn với nhau được đánh số từ 31 đến 36, bao gồm các 

khuyết tật như vết nứt do ứng suất ăn mòn, vết nứt mỏi và khe phóng điện gia 

công. Thử nghiệm thứ hai sử dụng kết cấu hàn-đúc số 51, đó là phần ống thép 

rèn không rỉ lớn với phần đúc ly tâm hàn ở một đầu, đầu còn lại được hàn một 

phần khuỷu ống nối hình chữ L đúc ly tâm. Toàn bộ kết cấu dài khoảng 3 

mm, đường kính 1 m, nặng 5750 kg và gây ra một số khó khăn khi xử lý. Thử 

nghiệm thứ ba là kết cấu đúc nối số 41, 42 và 43. Một trong số các cấu trúc 

ống này được hàn vào phần giá đỡ có thể dễ tiếp cận và chứa hai mối hàn lăn; 

hai cấu trúc khác được tạo ra bằng cách cắt ống thành các phần, tạo khuyết tật 

bên trong rooid hàn các phần lại với nhau thành hai hình tụ có phần mở rộng 

ở một đầu để cho chuyển động kiểm tra.  

Báo cáo PISC số 33 [theo Lemaître and Kobl, 1995a] bao gồm kết quả 

kiểm tra siêu âm của kết cấu rèn nối số 31, 32, 33, 34, 35 và 36. Sáu kết cấu 
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rèn nối được 23 nhóm từ 10 quốc gia khác nhau kiểm tra; trong đó có tổng 

cộng 26 khuyết tật với 12  vết nứt bị ăn mòn ứng suất liên hạt, 4 vết nứt mỏi, 

7 vết nứt cắt bề mặt, hai khe và 1 chân hàn không thấm. Trong số các kết luận 

được đưa ra, cần lưu ý rằng "Chìa khóa để tiến hành đo chiều sâu vết nứt cắt 

bề mặt thành công là khả năng phát hiện nhiễu xạ đỉnh vết nứt " và "Thử 

nghiệm chứng minh loại quy chuẩn ASME được mô phỏng. Việc tiến hành 

phát hiện và tín hiệu giả đạt yêu cầu song khả năng đo kích thước lại kém. 

Trong số 11 nhóm xem xét việc mô phỏng, có 10 nhóm phát hiện thành công, 

9 nhóm phát hiện dấu hiệu giả, 3 nhóm đo lường độ sâu và không có đo lường 

chiều dài. Ba nhóm đo thành công độ sâu đều sử dụng nhiễu xạ đỉnh vết nứt 

và hai trong số đó áp dụng chuyển đổi dạng." Sai số đo kích thước trung bình 

và độ chệch tiêu chuẩn được nêu ở hình 8.12. Số trong ngoặc là số lượng 

khuyết tật được sử dụng để xác định sai số đo trung bình và độ lệch tiêu 

chuẩn của từng nhóm, Nhóm của Anh sử dụng kỹ thuật ToFD để đo kích 

thước là   nhóm FJ, gồm có nhân sự và kỹ thuật do các công ty Công nghệ 

AEA, Điện hạt nhân, Năng lượng  Babcock Energy và hãng Rolls  Royce and 

Associates cung cấp. 

Trong các nhiệm vụ kiểm tra khó khăn như thế này, có thể tăng tỷ lệ phát 

hiện bằng cách tăng độ nhạy. Điều này có thể dẫn tới nhiều dấu vết giả, nếu 

chúng được phân loại là khuyết tật có thể loại bỏ thì phải bỏ thì phải xử lý lại 

vật liệu một cách tốn kém. Tỷ lệ dấu hiệu giả trong Báo cáo PISC số 33 [theo 

Lemaître và Kobl, 1995a] được thể hiện trong bảng 8.7. 

Báo cáo PISC số 34 nêu kết quả thử nghiệm đúc. Ở Anh không có nhóm 

tiến hành kiểm tra trên vật liệu đúc. 

Báo cáo PISC số 35 [theo Lemaître và Kobl, 1995b] nêu chi tiết kết quả 

kiểm tra siêu âm trên mối hàn rèn-đúc ở kết cấu 51 và mối hàn giữa vật liệu 

rèn và đúc ly tâm trong kết cấu 43. Kết cấu 43 cũng chứa 1 mối hàn khác giữa 

hai phần vật liệu đúc ly tâm. Một nhóm từ Anh tiến hành kiểm tra, gồm có 

nhân lực và kỹ thuật từ Công ty công nghệ AEA và Điện hạt nhân (giờ là 

công ty Năng lượng Anh) 
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Hình 8.12:  Sai số đo kích thước trung bình và độ lệch chuẩn của các nhóm 

tham gia với kết cấu rèn nối trong Nhiệm vụ 4 của chương trình PISC III. 

Số lượng dấu hiệu giả trong kết cấu rèn nối của mỗi nhóm tham gia vào 

Nhiệm vụ 4 của chương trình PISC III; số liệu trong ngoặc là số lượng tín 

hiệu giả được phân loại là khuyết tật loại bỏ 
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1. Dấu hiệu sai do mối hàn lăn 

Tỷ lệ dấu hiệu sai của các nhóm khác nhau được thể hiện trên bảng 8.8. 

Một số kết luận rút ra được trong báo cáo kiểm tra thép rèn không rỉ là:  

• Kết quả phát hiện tốt nhất thu được với đầu dò sóng nén tinh thể kép, 

hoạt động với tần số 1 MHz và góc tới  45o or 60o. 

• Việc sử dụng đầu dò hội tụ không cải thiện đáng kế hiệu quả phát hiện 

song lại tỏ ra khả quan khi đo độ sâu. 

• Hiệu quả phát hiện của đầu dò sóng biến dạng nói chung thấp hơn so 

với đầu dò sóng nén. 

• Khó đo độ sâu trong các kết cấu trên, do đó cần dành nhiều nỗ lực hơn 

để phát triển các đầu dò có thể tận dụng nhiễu xạ đỉnh vết nứt. Ở khía cạnh 

này, đầu dò hội tụ tỏ ra có triển vọng tốt 

Các sai số đo kích thước trung bình và độ lệch chuẩn được thể hiện trong 

hình 8.13. Nhóm của Anh là nhóm FJ. 

Bảng 8.8 Dấu hiệu sai của kết cấu rèn-đúc của của mỗi nhóm tham gia 

vào Nhiệm vụ 4 của chương trình PISC III; số liệu trong ngoặc là số lượng 

tín hiệu giả được phân loại là khuyết tật loại bỏ 

 

1. Mối hàn rèn-đúc ly tâm trong kết cấu 43 

2. CMối hàn đúc ly tâm-rèn trong kết cấu 51 

3. Mối hàn rèn-đúc tĩnh trong kết cấu 51 
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4. N/I nghĩa là không được kiểm tra 

 

Hình 8.13: Sai số đo kích thước trung bình và độ lệch chuẩn liên quan 

của mối hàn rèn-đúc trong Nhiệm vụ 4 của chương trình PISC III 

 

Hình 8.14: So sánh ToFD với các kỹ thuật NDT khác do Hàn Viện Hà 

Lan tổ chức [theo Stelwagen, 1995]. POD là khả năng phát hiện, FCR là tỷ lệ 

dấu hiệu giả và Reliability là khả năng phân loại chính xác 

8.7 So sánh kỹ thuật ToFD với kỹ thuật kiểm tra X-quang 

Hàn Viện Hà Lan (NIL) đã tổ chức thử nghiệm luân chuyển xoay vòng 

trong khối mẫu, gồm một loạt mẫu nhân tạo có độ dày 6mm-15mm. 

Stelwagen[1995] đã báo cáo về thử nghiệm luân chuyển xoay vòng này và kết 
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quả được. 21 mẫu thử gồm 244 khuyết tật nhân tạo nhưng rất sát với thực tế 

được kiểm tra bằng 11 phương pháp khác nhau. Khuyết tật bao gồm thiếu 

chảy, hàn không thấm, xỉ hàn, vết nứt và tạp chất dạng khí. Mục đích của thử 

nghiệm là so sánh phương pháp siêu âm cơ học với các cách tiếp cận NDT 

truyền thống hơn, do đó phương pháp kiểm tra đa dạng từ quét siêu âm cơ 

học, tới kiểm tra siêu âm tay và có cả phương pháp X-quang. Trong số 11 

phương pháp kiểm tra có 7 phương pháp dùng cho kiểm tra siêu âm cơ học (3 

sử dụng kỹ thuật ToFD và 4 sử dụng kỹ thuật xung dội), 1 phương pháp kiểm 

tra siêu âm tay và 3 kỹ thuật X-quang riêng. Một trong số các kết quả của thử 

nghiệm luân chuyển xoay vòng này là minh chứng rõ ràng hiệu quả sử dụng 

kết hợp kỹ thuật xung dội và ToFD để mang lại hiệu quả phát hiện và đo kích 

thước khuyết tật rất cao. Điều này được thể hiện qua các yếu tố hiệu suất 

trong hình 8.12. Cả khuyết tật không phát hiện được và dấu hiệu giả đều được 

sử dụng để xác định yếu tố hiệu suất. Do kết quả của thử nghiệm này, 

MicroPlus – công ty đứng đầu thế giới về thiết bị ToFD thương mại – giờ 

cung cấp một thiết bị thu đồng thời dữ liệu xung dội và ToFD trong một lần 

dò. Đây là cách tiếp cận mà Công ty công nghệ AEA đa áp dụng để kiểm tra 

không phá hủy một đường ống trong quá trình lắp đặt đường ống ở Braxin 

thay cho kỹ thuật X-quang, nhờ đó đã tiết kiệm thời gian mà không làm giảm 

chất lượng thông tin NDT và giảm chi phí lắp đặt. Tầm quan trọng của nghiên 

cứu của Hàn Viện Hà Lan đối với việc thiết lập tiêu chuẩn phù hợp với kỹ 

thuật ToFD được thảo luận trong phần 10.2 
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Hình 8.15: So sánh độ chính xác của kỹ thuật ToFD và các kỹ thuật siêu 

âm dựa trên biên độ [theo Ammirato và Willetts, 1989] 

8.8 Độ chính xác khi đo bằng kỹ thuật ToFD so với các kỹ thuật dựa 

trên biên độ 

Ammirato và Willetts [1989] ghi nhận kết quả độ chính xác đo kích 

thước trong một thử nghiệm luân chuyển xoay vòng bằng một số kỹ thuật dựa 

trên biên độ và kỹ thuật ToFD. Cần có hai thước đo độ chính xác. Thứ nhất, 

đó là sai số trung bình thu được từ một kỹ thuật cụ thể đối với nhóm khuyết 

tật nhân tạo. Thứ hai, đó là kết quả thay đổi như thế nào khi áp dụng một kỹ 

thuật cụ thể đối với nhóm khuyết tật nhân tạo - ứng với độ lệch chuẩn của kết 

quả trung bình. Một kỹ thuật hoàn hảo sẽ có sai số trung bình cũng như độ 

lệch chuẩn bằng 0 còn kỹ thuật tốt có giá trị hai thước đo này nhỏ. Kết quả do 

Ammirato và Willetts [1989] đưa ra được minh họa trong hình 8.15. 

Để hiểu được tầm quan trọng của các con số này, trước tiên chúng ta cần 

biết nhóm khuyết tật. được sử dụng là gì. Trong trường hợp này, các lỗi cố ý 

được tạo ra trong khối mẫu để đại diện cho ba loại vết nứt cần quan tâm trong 
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ngành sản xuất điện hạt nhân. Đó là những vết nứt dưới lớp phủ, khuyết tật 

gắn trong mối hàn và khuyết tật trong mối hàn nối ống phun với vỏ. Đối với 

các khuyết tật mang tính thực tế phù hợp với bình chịu áp lực thành dày có 

lớp phủ, chúng ta thấy rằng ToFD là kỹ thuật được ưa sử dụng hơn so với cá 

phương pháp tín hiệu nhiễu xạ; lựa chọn thứ hai là phương pháp nhiễu xạ 

đỉnh tán xạ ngược và sau đó là phương pháp hạ 6dB.   . 

Việc độ lệch chuẩn từ nhiều phương pháp đo kích thước được dãn chiếu 

có thể mang hàm ý là sai số đo mang tính ngẫu nhiên và được phân bố dựa 

theo phân bố chuẩn.; như vậy sai số có thể được giảm bằng cách đo lường lặp 

lại, ví dụ phương pháp hạ 6 dB có thể đạt độ chính xác tương đương với kỹ 

thuật ToFD nếu được lặp lại 20 lần. Điều này có lẽ không đúng với thực tế vì 

phần lớn độ chênh trong kết quả đo kích thước có khả năng liên quan tới 

phạm vi loại khuyết tật và hình dạng áp dụng trong thử nghiệm. Việc sử dụng 

độ lệch chuẩn là cách tiện dụng để thể hiện độ chênh trong đo đạc hơn là cho 

biết chính xác phân bố kết quả. 

8.9 Phép tất suy với tính toàn vẹn cấu trúc 

Khuyết tật được quan tâm nhất trong các cấu trúc kỹ thuật phổ biến là 

cái loại có thể dẫn tới hỏng hóc. Đó thường là các khuyết tật phẳng dạng vết 

nứt và có hướng vuông góc với ứng suất chính. Tiêu chí cơ chế nứt có thể 

được áp dụng để định nghĩa chính xác kích thước khuyết tật nghiêm trọng đối 

với bộ đền vật liệu và tải trọng cho trước. Các tiêu chí này có thể được lựa 

chọn từ cơ chế nứt đàn hồi tuyến tính hoặc có thể bao gồm phân tích đàn hồi-

dẻo; chúng sẽ không được thảo luận chi tiết ở đây. Một nhóm quy tắc chung 

để đánh giá sự nghiêm trọng của quyết tật dựa trên cơ chế nứt đàn hồi tuyến 

tính là phần  XI của Tiêu chuẩn bình hơi và bình chịu áp suất của Hiệp hội Kỹ 

sư Cơ khí [ASME, 1974,1977,1983]. Silk đã tiến hành nghiên cứu để xác 

định xem dữ liệu ToFD thu được với thiết bị Zipscan hồi đó có phù hợp với 

yêu cầu của tiêu chuẩn ASME-XI hay không [Silk, 1987b]. Nghiên cứu đánh 
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giá kỹ thuật ToFD trong vai trò tìm kiếm và đo kích thước cơ bản so với yêu 

cầu của tiêu chuẩn ASME-XI và một phiên bản sửa đổi gần hơn với tiêu 

chuẩn công nghiệp Châu Âu.  Silk kết luận rằng ‘Có thể kỳ vọng hoạt động 

phù hợp với tiêu chuẩn ASME-XI đối với mọi khuyết tật bên trong và mọi 

khuyết tật nằm ở độ sâu lớn hơn 30% độ dày của các mẫu thép dày hơn 12 

mm. Với trường hợp tiêu chuẩn sửa đổi,  có thể kỳ vọng hoạt động phù hợp 

với mọi khuyết tât trong mẫu thép có chiều dày lớn hơn 10 mm.’ Các kết luận 

này chỉ áp dụng cho hoạt động cơ bản của kỹ thuật ToFD vì nó thường được 

dùng phổ biến  tại hiện trường với thiết bị Zipscan equipment. Khi kỹ thuật 

được áp dụng để đo kích thước của khuyết tật biết trước hoặc trong ứng dụng 

chuyên ngành như kiểm tra bình phản ứng áp lực, có thể đạt được độ Tchính 

xác cao hơn bằng cách thiết kế thiết bị và phương pháp cho nhiệm vụ cụ thể. 

Người ta đã phát triển các cách khác để đánh giá tính nghiêm trọng của 

khuyết tật cũng như mối quan hệ giữa độ tin cậy và chính xác của kỹ thuật 

kiểm tra không phá hủy với sự toàn vẹn cấu trúc, tương tự như các tiêu chuẩn 

kỹ thuật như ASME-XI về khả năng chấp nhận các khuyết tật có kích thước, 

vị trí hay hướng khác nhau. Marshall [1982], Lucia và Volta [1983] đã sử 

dụng các đánh giá phân tích xác suất để xác định phạm vi kích thước, tỷ số 

hướng và vị trí của khuyết tật - đây là các giá trị có ảnh hưởng lớn nhất tới độ 

toàn vẹn cấu trúc của bình chịu áp lực của lò phản ứng áp lực nước trong các 

trình tự sự cố có thể xảy ra. Như chúng ta đã thấy trong phần 8.4, các vết nứt 

trong phạm vi kích  thước giới hạn được coi là đóng góp nhiều nhât vào tỷ lệ 

hỏng hóc bình; điều này phụ thuộc vào khả năng vết nứt trong phạm vi kích 

thước đó sẽ tồn tại và tính chất vật liệu trong vùng vết nứt khiến vết nứt có 

kích thước tới hạn đối với ứng suất nhất thời nào đó. Vết nứt đóng góp nhiều 

nhất vào tỷ lệ hỏng được dự đoán dưới điều kiện liên quan tới sự cố mất nước 

tải nhiệt (LOCA) hay sự cố nứt vỡ đường ống dẫn hơi là các khuyết tật phẳng 

dạng vết nứt, có hướng vuông góc với ứng suất chính  (tức là nằm trong mặt 
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phẳng vuông góc với bề mặt duy trì ứng suất) và kích thước chiều cao từ 10-

50 mm [theo Cameron, 1984]. Các vị trí vết nứt quan trọng nhất là mối hàn 

nối ống phun với vỏ, mối hàn góc ống phun và mối hàn đường vành đai; do 

đó các hình dạng này phù hợp với thử nghiệm trên khối mẫu. Khi dự đoán tỷ 

lệ hư hỏng của bình, người ta thường giả thiết rằng các vết nứt đều cắt bề mặt 

hoặc ít nhất được phân loại như vậy theo quy tắc tương cận nêu trong tiêu 

chuẩn ASME [1974,1977,1983]. Nếu giả thiết các vết nứt đêì nằm gần bề mặt 

là không đúng, tỷ lệ hư hỏng dự đoán của bình sẽ giảm ít nhất ba cấp khuyếch 

đại [theo Lucia và Volta, 1983]. 

Rủi ro do hư hại thiết bị gây ra sẽ xác định mức độ tin cậy cần có của 

thiết bị đó. Nếu thiết bị cần phải chịu được nhiều ứng suất nhất thời quá mức 

có thể nào đó, có thể phải sử dụng kiểm tra không phá hủy để xác định bộ 

phận có khuyết tật trước khi hư hỏng nghiêm trọng xảy ra. 

Khuyết tật được phân loại không chấp nhận được nếu nó có nguy cơ gây 

hại tới tính toàn vẹn cấu trúc và ngược lại. Dựa trên đánh giá xác xuất về cơ 

chế nứt áp dụng cho phân tích tỷ lệ hư hỏng dự kiến trong bình chịu áp lực 

của lò phản ứng nước áp lực, Marshall [1982] đề xuất đạt được một mục tiêu 

đối với độ tin cậy phân loại khuyết tật theo kích thước chiều cao của chúng. 

Đương nhiên là kích  thước chiều cao chính là giá trị mà kỹ thuật ToFD đo 

đạc, trong khi với các kỹ thuật kiểm tra khác thì nó chỉ được suy diễn gián 

tiếp. Mục tiêu của Marshall là 50% khả năng phát hiện và phân loại đúng 

khuyết tật có kích thước chiều cao 6 mm với  95% khả năng phát hiện và 

phân loại đúng khuyết tật có kích thước chiều cao 25 mm. Bây giờ người ta 

cho rằng đó là ước tính thận trọng về độ tin cậy của kỹ thuật siêu âm, tuy 

nhiên vẫn mang lại tỷ lệ hỏng 10−7/năm của bình chịu áp lực trong lò phản 

ứng nước áp lực. Nói chung, đánh giá xác xuất cơ chế nứt giả thiết rằng thông 

số độ cao của khuyết tật ảnh hưởng tới khả hăng hỏng bình. Tuy nhiên, ngoại 

trừ với kỹ thuật ToFD, thông số này không được đo sẵn trong hầu hết các 

kiểm tra siêu âm.     
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Ngay cả nếu như khả năng không phân loại đúng khuyết tật thấp tới mức 

10−4 và không chịu ảnh hưởng của độ sâu khuyết taath, tỷ lệ hỏng của bình 

chịu áp lực sẽ chỉ giảm xuống dưới 10−8/ năm bình một chút. Do đó, hạn chế 

lợi thế có thể đạt được bằng cách tăng khả năng nội tại của kỹ thuật kiểm tra. 

Có nhiều giả định trong các phân tích này nằm ngoài phạm vi thảo luận ngắn 

gọn của chúng ta; để biết thêm chi tiết xin tham khảo tài liệu của Marshall 

[1982] và Cameron [1984]. Phần A.12 trong phụ lục thảo luận thêm đôi chút 

về vấn đề này. 

Điểm quan trọng ở đây là các mục tiêu nêu ở trên xác định tỷ lệ độ tin 

cậy cần có đối với bình áp lựccủa lò phản ứng nước áp lực. Như chúng ta đã 

chỉ ra, kỹ thuật ToFD có thể đạt độ chính xác và tin cậy cao hơn mục tiêu này. 

Việc có thể đạt được hiệu quả cao như vậy với các phương pháp xung dội 

thông thường được thiết kế tốt khiến chúng ta tự tin rằng: có đa dạng các kỹ 

thuật có thể sử dụng trong các tình huống cần có hiệu quả cao nhất. 
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CHƯƠNG 9: ỨNG DỤNG KỸ THUẬT TOFD 
 

Như đã được chứng minh trong các chương trước, kỹ thuật ToFD là một 

công cụ mạnh mẽ và chính xác. Hiện nay, kỹ thuật này đã được sử dụng 

thường xuyên để đo khuyết tật trong rất nhiều bộ phận. Nó có thể dùng cùng 

các phương pháp thông thường khác để phát hiện khuyết tật và vừacó thể 

được ứng dụng riêng để tiến hành cả phát hiện lẫn đo đạc khuyết tật.  

Do ứng dụng của kỹ thuật mang tính thường lệ nên ít khi được đưa vào 

các nghiên cứu được xuất bản. Hầu hết các công trình về ứng dụng kỹ thuật 

được nêu trong chương này đều có thể coi là các nghiên cứu về khả năng của 

kỹ thuật ứng dụng, được tiến hành trước khi đi sâu vào việc triển khai kỹ 

thuật. Một số ứng dụng đã được đề cập trong các chương trước nhưng vẫn 

được nêu lại ở đây nhằm giúp nghiên cứu mang tính toàn diện. Nội dung của 

các tài liệu được trích dẫn được miêu tả ngắn gọn và người đọc được giới 

thiệu tìm hiểu tài liệu gốc để biết thêm chi tiết.  

Wedgwood [1995] xem xét ưu và nhược điểm của kỹ thuật ToDF so với 

các phương pháp siêu âm khác và coi độ tin cậy tốt hơn là một trong nHững 

lý do chính để lựa chọn kỹ thuật này. Wedgwood miêu tả một số ứng dụng 

ToFD với nhà máy ngoài khơi và nhà máy hạt nhân nhưng không đi vào liệt 

kê danh sách đầy đủ các ứng dụng từ trước tới giờ. Trong các phần tới, chúng 

ta chia các ứng dụng thành các nhóm cụ thể.  

9.1 Bình áp lực hạt nhân làm mát bằng nước và vòi phun 

Rolls-Royce and Associates Limited đã tham gia vào việc thiết kế, cung 

ứng và vận hành lò phản ứng áp lực nước (PWR) từ năm 1959 [theo Anon., 

1987]. Tới giữa năm 1987, công ty đã tiến hành 30 cuộc kiểm tra trước và 

trong khi vận hành, kiểm tra định kỳ hơn 20 PWR và số lượng nhiều hơn thế 

các PWR đang được lắp ráp. Vào thời điểm đó, công ty có nhiều kinh nghiệm 

kiểm tra loại lò phản ứng này nhiều hơn bất kỳ công ty nào khác ở Anh Kể từ 
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khi kỹ thuật ToFD được nhiều người biết tới, công ty sử dụng kỹ thuật  này 

làm một trong số các kỹ thuật kiểm tra chính.  

Browne [1988] miêu tả việc kiểm tra khi vận hành của vòi phun mạch 

chính và mối hàn đường ống tại một nhà máy điện hạt nhân ở Đức; ông coi độ 

tin cậy cũng như chính xác là lý do chính để clựa chọn kỹ thuật ToFD. 

Lilley [1989] miêu tả việc phát hiện và đo kích thước vết nứt dưới lớp 

mạ trong một bộ phận làm bằng vật liệu ferit, được ốp bằng auxtenit. Kỹ thuật 

ToFD được sử dụng từ bề mặt ferit không ốp, như vậy tín hiệu khuyết tật xuất 

hiện gần âm dội cạnh bên.    

Pitcher [1989] sử dụng kỹ thuật ToFD để kiểm tra mối hàn chu vi của lò 

phản ứng áp lực nước. Quá trình chi tiết được cơ quan có thẩm quyền liên 

quan phê duyệt. Lợi thế được nêu của phương pháp là sự nhanh chóng trong 

thu thập dữ liệu, cho phép quá trình phân tích, xử lý được tiến hành ngoại 

tuyến. Có hai kỹ thuật xử lý được áp dụng: kỹ thuật tuyến tính hóa từ thời 

gian sang độ sâu để đơn giản hóa việc diễn giải và kỹ thuật SAFT để cải thiện 

độ phân giải và tỷ lệ tín hiệu-nhiễu.    

Pers-Anderson [1991] miêu tả việc phát hiện và sửa chữa vết nứt trong 

vòi cung cấp nước của lò phản ứng nước sôi (BWR) tại Thụy Điển. Tài liệu 

không nêu rõ ban đầu khuyết tật được phát hiện như thế nào, tuy vậy người ta 

sử dụng cả kỹ thuật ToFD và kỹ thuật dòng điện xoáy để giám sát khuyết tật 

trong quá trình vận hành. Khi thấy rõ vết nứt cắt bề mặt, người ta đã tiến hành 

sửa trong lần ngưng chạy máy tiếp theo. Mẫu vết nứt lấy trong quá trình sửa 

phù hợp với kết quả siêu âm. 

Daniels et al. [1996] miêu tả việc áp dụng kỹ thuật ToFD để đo kích 

thước vết nứt trong ống dẫn nước của máy phát điện hơi nước cho lò phản 

ứng áp lực nước. Hệ thống, quy trình và hiệu suất nhân sự được kiểm tra qua 

các cuộc “thử nghiệm mù” tại trung tâm EPRI NDE ở Charlotte, Bắc 

Carolina. Thử nghiệm trực tiếp đầu tiên của hệ thống đã được hoàn thành tốt 
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đẹp tại một nhà máy điện hạt nhân ở Mỹ. Tài liệu mô tả công cụ phân tích 

phức tạp được áp dụng để giúp người vận hành diễn giải dữ liệu, đồng thời 

cũng đưa ra các chi tiết về màn thể hiện trong các cuộc thử nghiệm mù. Ảnh 

chụp màn hình của một trong số những công cụ phân tích dữ liệu được sao 

chép lại trong hình 6.12. 

Bloodworth [1999] miêu tả sự phát triển quy trình phát hiện và đo kích 

thước khuyết tật trong vòi phun với mối hàn gắn ống trong lò phản ứng nước 

sôi. Cả vòi phun và đường ống đều làm bằng thép ferit với lớp ốp auxtenit ở 

bề mặt bên trong. Độ chính xác yêu cầu khi đo kích thước theo chiều dày 

khuyết tật là ±2.3 mm – đây là đòi hỏi rất khắt khe. Một quy trình ToFD đã 

được đưa ra vì mục đích này và đạt được độ chính xác yêu cầu khi thử 

nghiệm lên mẫu xét nghiệm của khuyết tật, Nhân viên phân tích và thu thập 

dữ liệu vượt qua được  các bài kiểm tra trình độ về mẫu xét nghiệm trong thử 

nghiệm mù. Tại thời điểm viết sách, chưa quy trình nào ngoài ToFD nào đạt 

được độ chính xác yêu cầu. Ảnh chụp màn hình của một công cụ phân tích dữ 

liệu sử dụng trong công trình được sao chép lại trong hình 6.13 

9.2 Bình áp lực hạt nhân làm mát bằng khí 

Một bài viết trên Tạp chí Kỹ thuật hạt nhân quốc tế [theo Anon., 1992] 

đã đánh giá các phương pháp kiểm tra siêu âm cho bình áp lực trong lò phản 

ứng làm mát bằng khí Magno – đang hoạt động quá độ bền thiết kế. Việc áp 

dụng kỹ thuật ToFD để tạo ra hình ảnh D-scan theo thời gian thực cho phép 

có thể thấy rõ ở vị trí và kích thước tương tối chuẩn của khuyết tật. Khả năng 

này đóng vai trò mấu chốt trong việc cho phép kéo dài thời hạn hoạt động của 

nhà máy.  

Pennick [1993] miêu tả chi tiết việc khiển khai thiết bị kiểm tra ToFD 

đối với bình áp lực của lò phản ứng Calder Hall và Chapelcross Magnox. 

Bình làm bằng thép, có một khuyết tật cắt bề mặt sâu nhỏ hơn 2 mm, ngoài ra 

còn có ba khuyết tật chìm ngắn hơn 25 mm và kích thước chiều cao lần lượt 
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và 2.4, 4.0 và 6.8 mm. Các kết quả này được so sánh với các kết quả kiếm tra 

trước đó và giới hạn tính toán về kích thước vết nứt. Không thể tiến hành 

kiểm tra không phá hủy với khuyết tật vì bình đang trong quá trình sử dụng. 

9.3 Các bộ phận hạt nhân khác 

Broere, Hagedoorn và Lodder [1991] miêu tả thiết bị Nerason dùng để 

kiểm tra siêu âm cho các lỗ khoan bên trong của ống tạo hơi. TOFD là một 

trong số các kỹ thuật có thể được triển khai với thiết bị này. Đinh tán ren và 

ốc vít được sử dụng để giữ chặt phần nóc của nồi áp suất trong lò phản ứng áp 

lực nước. Chu kỳ tải trọng đang vận hành đôi lúc có thể gây ra các vết nứt 

mỏi, thường xuất phát từ chân đinh ốc. Gartside và Hurst [1994] đã phát triển 

hệ thống kiểm tra ToFD với đỉnh trên nồi áp suất trong lò phản ứng áp lực 

nước Sizewell ‘B’ PWR vessel. Qua đó, đầu dò siêu âm được triển khai từ lỗ 

thoát nhiệt trên đỉnh  

9.4 Bình áp lực phi hạt nhân 

Anliker và Cilauro [1988] đã sử dụng ToFD để phát hiện, đo và xác định 

hình dạng vết nứt trên bề mặt của bình áp lực nóng (200oC) sử  dụng trong 

ngành sản xuất bột giấy và giấy. 

Trong thử nghiệm lên bình áp lực có thành dày được sử dụng trong 

ngành công nghiệp hóa dầu, Yokote, Ishizuka, Tahara, Bagdasarian, Gougler 

và Stellina [1994] đã so sánh ToFD với phương pháp giảm 6 dB để đo kích 

thước khuyết tật. Bình được dùng trong lò phản ứng xử lý hydro, làm từ thép 

 Mo, mặt bên trong mạ các lớp thép auxtenit 310 và 308 nối tiếp nhau, 

dày khoảng 150 mm. Trong 26 năm hoạt động, bình đã tiếp xúc với nhiệt độ 

và cấp hydro cao. 

Việc thực hiện các kỹ thuật siêu âm được chứng minh trên các khối mẫu 

trước khi kiểm tra bình. Năm vết nứt được kiểm tra trước đây đã được phát 

hiện bằng kỹ thuật X-quang và kiểm tra siêu âm xung dội. Ba vết nứt được cắt 

ra sau kiểm tra NDT, kích thước vết nứt thu được từ ảnh chụp vĩ mô. Kết quả 
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được thể hiện trong bảng 9.1. Cả hai kỹ thuật xung dội và ToFD đều tiến hành 

tốt nhưng theo miêu tả, kỹ thuật ToFD đạt được độ chính xác cực cao. Kỹ 

thuật X-quang không đạt hiệu quả mong muốn. 

Hình 9.1: Kết quả thử nghiệm đo kích thước vết nứt trong bình áp lực thành 

dày sử dụng trong ngành công nghiệp hóa dầu [theo Yokote et al., 1994] 

 

9.5 Các bộ phận tuốc bin và máy phát điện 

Browne [1988] đã nêu việc áp dụng kỹ thuật ToFD để đo kích thước vết 

nứt trong đĩa tuốc bin.  Lilley và Pitcher [1989] miêu tả việc phát hiện và đo 

kích thước khuyết tật trong tuốc bin cánh quạt. 

Họ cho biết là vết nứt dọc trục trong lỗ khoan và vết nứt xuyên tâm ở bề 

mặt bên ngoài được phát hiện và đo nhanh chóng khi sử dụng đầu dò tên bề 

mặt lỗ khoan, độ chính xác khi đo kích thước độ sâu là ±0.1 mm. Đồng thời, 

họ cũng thuật lại là các dấu vết riêng lẻ của vết nứt mỏi có thể được phân biệt 

rõ trong hình ảnh D-scan của kỹ thuật ToFD, với điều kiện là tín hiệu được 

tách ra đúng lức khỏi các tín hiệu lân cận bởi tối thiểu  chu kỳ sóng. 

Ashwin [1989] cũng áp dụng kỹ thuật TOFD đối với khuyên hãm và đĩa 

tuốc bin và cho biết đã cải thiện được độ chính xác khi đo kích thước khuyết 

tật so với kỹ thuật xung dội và nhận biết tín hín hiệu khuyết tật nhanh hơn. 

Dube và Helleringer [1989] nghiên cứu vết nứt do ứng suất ăn mòn và 

vết nứt mỏi trong cánh quạt tuabin áp lực thấp ở nhà máy điện hạt nhân. Khi 

áp dụng hệ thống ToFD máy tính hóa, họ có đã có thể thu được kết quả nhanh 

và lặp lại được cũng như kích thước vết nứt tại chỗ. 
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Trong nghiên cứu về các mẫu lấy từ quạt tuabin áp lực thấp, người ta đã 

đạt được sự thống nhất giữa dữ liệu kiểm tra theo kỹ thuật ToFD và kiểm tra 

phá hủy. Kết quả đạt được là độ chính xác đo đạc hơn 1.5 mm đối với khuyết 

tật có chiều cao từ 2.5 -15mm; độ do hụt kích thước thống nhất là 0.75 mm [ 

theo Helleringer and Salin, 1990]. 

Day [1992] sử dụng hệ thống ToFD tự động để kiểm tra vòng/khuyên từ 

máy phát tại nhà máy điện địa nhiệt ở New Zealand. Các khuyên này được 

làm từ các loại thép khác nhau: thép carbon, thép auxtenit và thép martensitic. 

Từng loại thép liên quan tới các dạng và vị trí khuyết tật khác nhau, do đó 

việc áp dụng các quy định kiểm tra khác nhau là phù hợp. Khuyết tật trong 

chất liệu ferit và martensitic có thể được đo đạc chính xác bằng kỹ thuật 

ToFD; lợi thế này được thể hiện qua việc theo dõi một khuyết tật biết trước 

trong vòng bọc làm bằng martensitic. Đối với vết nứt do ứng suất ăn mòn ở 

mặt sau vòng bọc làm bằng thép auxtenit, không thể sử dụng siêu âm thông 

thường đẻ mang lại kết quả phát hiện đáng tin cậy. Tuy nhiên, khi dùng kỹ 

thuật ToFD, có thể áp dụng khác biệt pha giữa các tín hiệu để phát hiện tín 

hiệu đỉnh vết nứt từ phản xạ mặt sau hoặc từ các thay đổi về dạng xảy ra khi 

vòng co lại.   

Nottingham và MacDonald [1988, 1989, 1990] cũng quan tâm tới vết 

nứt do ứng suất ăn mòn giữa các hạt trong khuyên hãm. Một lần nữa, ưu điểm 

có thể kéo dài thời gian sử dụng của thiết bị có khuyết tật bằng cách áp dụng 

kỹ thuật đo kích thước chính xác như ToFD lại được chứng minh. Họ thấy kỹ 

thuật ToFD có lợi trong việc phân biệt vết nứt với các vật phản xạ hình học và 

kết luận rằng: “ToFD là phương pháp duy nhất được khảo sát mà chúng ta có 

thể tự tin áp dụng để ước tính độ sâu vết nứt”. 

MacDonald [1990] miêu tả việc kiểm tra kỹ hơn và cho biết kỹ thuật xử 

lý SAFT cho dữ liệu của ToFD cải thiện độ phân giải không gian. Vào thời 

điểm đó, MacDonald cho rằng kỹ thuật SAFT quá chậm để áp dụng trong 
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thực tế, tuy nhiên tốc độ xử lý máy tính hiện giờ đã tăng rất nhiều so với hồi 

đó nên lời nhận xét này không còn đúng.  

9.6 Các cấu trúc ngoài khơi 

Bainton et al. [1975] đã xuất bản đánh giá ban đầu về yêu cầu kiểm tra 

dàn khoan cố định ngoài khơi và các kỹ thuật có thể áp dụng. Vào thời điểm 

đó, kỹ thuật ToFD mới được phát triển những đã được đánh giá là có tiềm 

năng áp dụng trong lĩnh vực này. 

Gardner and Bosselaar [1984] nêu kết quả áp dụng kỹ thuật ToFD để đo 

kích thước khuyết tật trong các mẫu liên quan tới các cấu trúc ngoài khơi. Các 

mẫu được sử dụng là mối hàn nối hai đầu giữa các tấm phẳng, mối hàn chữ T 

90o và một phần nút hình ống. Độ chính xác đạt được là ±1 mm đối với các 

khuyết tật nằm sâu hơn 5 mm dưới bề mặt kiểm tra. 

Điều này đã dẫn tới một loạt các thử nghiệm thành công mẫu thiết bị đo 

kích thước dưới nước trong một bể đào tạo thợ lặn [theo Hawker et al., 1985; 

Newton et al., 1986].  Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (UKAEA) sau 

đó đã đăng ký bản quyền thiết bị dùng để áp dụng kỹ thuật ToFD cho các cấu 

trúc dưới nước [theo (UKAEA, 1988)]. Newton [1987] đánh giá hiệu quả 

kiểm tra có thể bị ảnh hưởng như thế nào bởi ứng suất nén, khiến khó quan 

sát được vết nứt.  Sau đó, Newton [1990] đánh giá chương trình do Phòng thí 

nghiệm Harwell tiến hành đối với ngành công nghiệp ngoài khơi, bao gồm cả 

việc áp dụng kỹ thuật ToFD để đo kích thước khuyết tật trong mối hàn nút 

dưới biển.     

Osborne [1989] thuật lại các thử nghiệm thành công khi áp dụng kỹ thuật 

ToFD theo dõi tình trạng chân mối hàn của các mối hàn đường ống dưới 

nước. Browne [1990a] miêu tả việc áp dụng kỹ thuật ToFD để phát hiện hiện 

tượng mòn, khuyết tật mối hàn và các vết nứt do hóa học trong đường ống 

dùng để vận chuyển dầu trong vùng biển Bắc. Browne và Verkooijen[1991] 

đề xuất áp dụng kỹ thuật ToFD rộng rãi hơn để kiểm soát chất lượng trong 
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quá trình xây dựng đường ống sử dụng dưới biển. Lilley và Osborne [1991] 

so sánh việc áp dụng kỹ thuật ToFD với các kỹ thuật siêu âm và X-quang 

khác để kiểm tra các bộ phận hình ống trong ngành công nghiệp dầu khí, đồng 

thời đề xuất ToFD làm kỹ thuật tiêu chuẩn.  

Winchester [1989] miêu tả việc một phương tiện kiểm tra dưới nước và 

điều khiển từ triển khai một số kỹ thuật kiểm tra, trong đó có kỹ thuật ToFD. 

Wall, Haywood, Slesenger, Gunderson và Chilton [1990] nêu một 

nghiên cứu về thiết kế phương tiện hoạt động điều khiển từ xa để kiểm tra  

cáp và ống nước sâu với khả năng tiếp cận hạn chế bên trong. Mục đích của 

nghiên cứu là áp dụng kỹ thuật ToFD để đo chính xác kích thước sau khi sử 

dụng các cách khác phát hiện khuyết tật. 

Gần đây, [Anon., 1996] đã đánh giá việc hãng AEA Sonomatic áp dụng 

kỹ thuật ToFD để kiểm tra mối hàn. Đồng thời, thiết bị điều khiển dưới 

Nautilus cũng được miêu tả. Thiết bị này áp dụng ToFD và các kỹ thuật kiểm 

tra khác, nó có thể được sử dụng để kiểm tra ống cột, thùng lặn, mối hàn chốt, 

cửa ra vào, mối hàn chắn ốc, hệ thống đường ống và khuỷu nối ống  

9.7 Kiểm tra mối hàn và giám sát nhà máy 

Một ứng dụng mới của kỹ thuật kết hợp việc sử dụng tia lazer để tạo và 

nhận siêu âm [theo Scruby, Dewhurst, Hutchins and Palmer, 1981, 1982] với 

việc kiểm tra phôi thép nóng trước khi cuộn. 

Browne [1990b] cho rằng kỹ thuật ToFD không nên bị hạn chế áp dụng 

cho các ứng dụng NDT khắt khe mà nên coi đó là phương pháp hiệu quả và 

nhanh chóng để phát hiện khuyết tật, dựa trên báo cáo về rất nhiều nhiệm 

cuộc kiểm tra mối hàn với chi phí thấp hơn so với khi áp dụng các phương 

pháp truyền thống hơn.   

Theo Verkooijen [1995], việc sử dụng kỹ thuật ToFD thay cho X-quang 

trong quá trình xây dựng nhà máy lọc tại Rotterdam giúp tiết kiệm chi phí rất 

nhiều và làm tăng sự tự tin vào sản phẩm cuối. 
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Takeuchi, Morimoto, Hamana, Taniguchi và Hiraga [1996] nêu các kỹ 

thuật được sử dụng khi kiểm tra đường ống nước và  thành phần cấu thành 

trong nhà máy điện và các nhà máy khác. Kỹ thuật ToFD được áp dụng nhằm 

mang lại độ chính xác cao hơn. 

9.8 Giám sát sự phát triển của khuyết tật 

Cecco và Broomfield [1984] đã sử dụng kỹ thuật ToFD để đo hình dạng 

các vết nứt mỏi trong mẫu khe nứt căng dạng thu nhỏ. Mudge [1980] miêu tả 

các áp dụng kỹ thuật này để đo độ sâu trước khi nứt do mỏi trong mẫu bền 

chống gãy. Sigmond và Lien [1980] sử dụng phương pháp để đo đạc tại chỗ 

sự phát triển của vết nứt mỏi trong mẫu gồm các rãnh khắc. 

Silk, Hillier, Hammond và Jones [1986b] cho thấy ToFD là kỹ thuật phù 

hợp để giám sát sự phát triển của vết nứt trong nồi áp suất lò phản ứng 

hydrocracker tại nhà máy lọc Grangemouth của công ty British Petroleum . 

Trong lúc tạm ngừng đóng cửa nhà máy, phần bị nứt của lò phản ứng được 

giám sát với bốn đợt quét trong thời kỳ từ 1982 tới 1985. Độ chính xác khi 

giám sát vết nứt tùy thuộc vào: thiết bị sử dụng, độ chính xác khi quét lặp lại 

từ năm này qua năm khác và việc vết nứt mở rộng di chuyển từ vị trí đường 

quét này sang đường quét khác theo thời gian. Hạn chế cuối cùng đặt ra giới 

hạn khoảng 0.7 mm đối kết quả đo chiều cao khuyết tật nhưng không gây ảnh 

hưởng tới việc tiến hành phát hiện các thay đổi  trong kích thước khuyết tật. 

Người ta cho rằng đã đạt được độ chính xác ước tính là 0.5 mm và thể hiện 

được sự phát triển của khuyết tật. 

Thực hành kỹ thuật chuyển hướng nhiều hơn sang các thiêt kế dựa trên 

khả năng hư hỏng do nứt, được đánh giá bởi sự hiểu biết về cơ chế nứt cũng 

như khả năng đánh giá các phần kết nối còn lại và kích thước vết nứt của 

phương pháp NDT. Khi đó, những kỹ thuật như ToFD sẽ trở nên ngày càng 

quan trọng hơn. 
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Nếu độ chính xác của kỹ thuật đạt tới được 0.1 mm hoặc thấp hơn thì có 

thể giám sát giai đoạn phát triển ban đầu của vết nứt mỏi. Độ chính xác tăng 

như vậy sẽ có ích cho việc kiểm tra vật liệu mỏng hoặc vùng gần bề mặt của 

các bộ phận dày. Điều này đã dẫn tới sự phát triển đầu dò xung nhỏ gọn với 

tần số cao hơn để cải thiện độ chính xác khi xác định thời gian. Theo [Silk, 

1987], người ta đã tiến hành nghiên cứu nén xung.    

Dawson, Clough và Silk [1989] đã phát triển một hệ thống siêu âm tự 

động và dùng kỹ thuật ToFD để đo tốc độ phát triển của vết nứt mỏi nhiệt 

trong ống trụ làm bằng thép không rỉ có độ dày thành là 6 mm . 

Silk [1989a] và Silk, Whapham and Hobbs [1989] thảo luận cách kéo dài 

tuổi thọ của các bộ phận bằng cách giám sát chính xác kích thước của khuyết tật 

đã biết trước. Theo họ, pPhương pháp kiểm tra ACPD sử dụng hiệu điện thế biến 

thiên liên tục và ToFD có thể đạt được độ chính xác yêu cầu 0.25 mm. 

Terpstra, Pasma và van Woerkom [1989] đã miêu tả việc áp dụng kỹ 

thuật ToFD để giám sát khuyết tật mối hàn trong một bình đã vận hành 25 

năm. Việc kiểm tra quét được tiến hành thường xuyên dọc theo hai vùng của 

mối hàn,  một vùng dài 700 mm và độ dày thành 30 còn một vùng dài 300 

mm và chiều dày thành 22 mm, để giám sát các vết nứt được phát hiện từ 

trước được. Nhờ độ chính xác cao khi đo đạc và khả năng tái lập lại trong 

vòng 0.75 mm của kỹ thuật ToFD, có thể thấy các khuyết tật vẫn ổn định và 

bình vẫn có thể dùng vận hành được. Thậm chí có thể đạt được khả năng lặp 

lại cao hơn nếu vết nứt ít có hình dạng bất thường và có cách chắc chắn hơn 

để đảm bảo vị trí đầu dò được giữ nguyên trong các lần quét kế tiếp.    

Trong nghiên cứu khác về giám sát khuyết tật của Silk và Hobbs [1990], 

độ sâu của khe gia công tăng theo các giai đoạn; việc kiểm tra được tiến hành 

theo một quy trình nhằm giảm thiểu sai số khi giám sát. Có hai trường hợp 

được xem xét. Thứ nhất, đầu dò được đặt cố định tại cỗ trong khi khe được 

mở rộng – điều này chứng minh có thể đo phần rãnh  mở rộng với kết quả tốt 
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hơn 0.1 mm. Trong thử nghiệm thứ hai, đầu dò được cố tình chuyển đi và 

thay thế ở từng giai đoạn. Kết quả là sai số bình phương trung bình mở rộng 

vào khoảng 0.15 mm với sai số tối đa 0.2 mm.  Silk  và Hobbs kết luận kỹ 

thuật ToFD là cách thực tế để giám sát sự phát triển của khuyết tật, với điều 

kiện là cần chú ý giảm thiểu các nguồn sai sót khác. 

Bergmann và Bergner [1994] đã phát triển một thiết bị giám sát sự phát 

triển của khuyết tật dựa trên kỹ thuật ToFD. Thiết bị này đặc biệt phù hợp để 

áp dụng cho các mẫu nhỏ như dạng mẫu Charpy có rãnh trong kiểm tra gãy 

nứt và cơ khí. 

9.9 Kiểm tra cầu thép 

Một ứng dụng đặc biệt ấn tượng của kỹ thuật ToFD là dùng để đo khuyết 

tật trong cầu thép [theo (Mudge and Duncumb, 1985)]. Nhiều cầu thép hiện 

hành đã được đưa vào sử dụng từ rất lâu và mọi người rất muốn biết các 

thông tin định lượng về tình trạng nguyên vẹn của cầu. Kể từ khi bước sang 

thế kỷ mới, các bộ phận hàn được sử dụng ngày càng nhiều; các bản gia 

cường hoặc kết cấu hộp lắp ghép hiện giờ thường dùng mối hàn dài. 

Tiêu chuẩn Anh áp dụng cho kiểm tra cầu (BS 5400) hiện giờ đã dựa 

nhiều hơn so với trước kia vào khả năng kiểm tra không phá hủy để phát hiện 

và đánh giá gián đoạn mối hàn theo quan điểm về tính toàn vẹn cấu trúc. Ở 

Mỹ, các quy định của Hiệp hội Hàn Mỹ về Quy tắc hàn kết cấu – thép AWS 

D1.1 được áp dụng rộng rãi để xác định việc chấp nhận mối Hàn. Tuy nhiên, 

Mudge and Duncumb cho thấy: khi sử dụng các kỹ thuật siêu âm (mà về cơ 

bản là các phương pháp đo biên độ xung dội), tỷ lệ cao của các vết nứt có 

kích thước tương đương với 7.5% độ dày vách có thể được chấp nhận; có 

30% khả năng chấp nhận các khuyết tật thậm chí còn to hơn,. Các khuyết tật 

lớn hơn này bị đánh giá sai là có thể chấp nhận được, bản chất của chúng là 

khuyết tật phẳng. Khi so sánh với mẫu thử đại diện cho khuyết tật ở các chịu 

kéo chính trong cấu trúc cầu, Mudgevà Duncumb đã có thể đạt được độ chính 
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xác trung bình 0.2 mm với độ lệch chuẩn 1.0 mm cho kích thước chiều cao 

của 21 khuyết tật phẳng trong các mẫu dày từ  10 tới 95 mm nhờ kỹ thuật 

ToFD. Khi áp dụng kỹ thuật giảm 20 dB lên cùng tập hợp khuyết tật, độ chính 

xác trung bình thu được chỉ là −4.8 mm, độ lệch chuẩn 3.1 mm. Mudge và 

Duncumb kết luận rằng: ‘Kích thước rất nhỏ của các khuyết tật quan trọng ở 

các lớp mỏi cao hơn của cầu đã loại trừ việc sử dụng các kỹ thuật đo kích 

thước siêu âm bằng chuyển động đầu dò để đánh giá. Các kỹ thuật so sánh 

biên bộ đơn giản đã tỏ ra không đáp ứng được yêu cầu…Kỹ thuật kiểm tra 

siêu âm ToFD thực sự có tiềm năng đo khuyết tật kích thước nhỏ…”  

Có một báo cáo của [Anon., 1998b] về việc triển khai kỹ thuật ToFD để 

kiểm tra các thành phần cầu, tuy nhiên thật đáng thất vọng khi nghiên cứu của 

Mudge và Duncumb không được phát triển tiếp một cách rộng rãi hơn. 

9.10 Các ứng dụng khác của kỹ thuật ToFD 

Với vai trò là công cụ tìm kiếm và đo kích thước, kỹ thuật ToFD hiện 

giờ được sử dụng như một dịch vụ thường xuyên bởi Trung tâm quốc gia 

NDT (AEA Technology), Hàn Viện, công ty Năng lượng Nguyên tử Canada 

tại Chalk River, các nhà vận hành ngoài khơi ở biển Bắc và các nơi khác, 

thậm chí ở cả Pháp [theo de Vadder và Dosso, 1984]. 

Rusbridge và Roberts [1982] trình bày việc kiểm tra siêu âm các khuyết 

tật nhân tạo trong mẫu thép liên kết khuếch tán reported, qua đó sử dụng kỹ 

thuật ToFD để phát hiện và đo các khuyết tật rất khó này với kết quả tốt.   

Tài liệu được xuất bản của Nga đã chứng minh ưu điểm của kỹ thuật 

ToFD cho cả vết nứt và đánh giá độ sâu cho trường hợp tôi cứng bề mặt trong 

trục cán cuộn nghiền cán nguội thép [Vopilkin, 1985]. 

9.11 Tiềm năng tương lai 

Ấn bản đầu tiên của cuốn sách này đã dự đoán về ứng dụng tương lai của 

kỹ thuật ToFD. Theo dự kiến của tác giả, thuật sẽ được áp dụng ngày càng 

nhiều để đo kích thước ống có thành mỏng, giám sát sự phát triển của khuyết 
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tật và để kiểm tra ở những khu vực có chi phí vận hành cao như biển Bắc. Các 

tài liệu được trích dẫn trong chương này cho tới kỹ thuật ToFD đã thực sự 

thâm nhập vào những lĩnh vực trên, Tác giả cũng đã cho rằng kỹ thuật sẽ 

được sử dụng nhiều hơn cho thép auxtenit và các vật liệu hạt to khác – các 

chất liệu khó kiểm tra siêu âm. Dự đoán này đã được đưa ra do kỳ vọng vào 

các tiến bộ sắp tới trong nhận thức về cách kiểm tra siêu âm cho các chất liệu 

này, đặc biệt là với các kỹ thuật như xử lý tín hiệu số. Tuy nhiên, trên thực tế 

vẫn chưa thấy bằng chứng được công bố nào cho thấy bước tiến lớn này đã 

xảy ra. Các nỗ lực nghiên cứu về các chất liệu này chủ yếu được tài trợ bởi 

ngành công nghiệp hạt nhân vào thời điểm đó; sự đình trệ trong tiến trình có 

lẽ phản ánh thực tế là sự phát  triển nhà máy điện nguyên tử đã dừng lại. 

 Dựa vào khả năng nhiều ứng dụng đã được áp dụng bên ngoài mà 

không có ghi chép lại, viễn cảnh của kỹ thuật ToFD khá sáng sủa và đó giờ 

được coi là kỹ thuật siêu âm tiêu chuẩn. Vẫn có những lo ngại về vị thế của 

kiểm tra không phá hủy nói chung do sự áp đảo ngày càng tăng của chuyên 

môn tài chính so với chuyên môn kỹ thuật khi các tổ chức kỹ thuật lớn đưa ra 

quyết định.   

Một ví dụ thuyết phục được đưa ra trong lần gián đoạn di chuyển gần 

đây ở Anh do vết nứt ở góc đường ray của tuyến đường xe lửa [Coster, 2000]. 

Sau lần chệch bánh nghiêm trọng tại một khúc quanh ở Hatfield với lý do rõ 

ràng là hỏng đường ray, một chương trình kiểm tra đường ray khẩn cấp trên 

toàn hệ thống đã được tiến hành: kết quả cho thấy vết nứt góc đường ray rất 

phổ biến [theo Anon., 2001c]. Việc hạn chế nghiêm khắc về tốc độ đã được 

đưa ra trong khoảng thời gian sửa chữa khoảng 450 dặm đường ray. Người ta 

đã biết trước về tình trạng tồi tệ của đường ray ở hiện trường tai nạn trong 

một thời gian khá dài và vốn dự kiến tiến hành thay thế trong tháng tới 

[Anon., 2000]. Tuy nhiên, kiểm tra siêu âm bằng tay đã không cho thấy tình 

trạng xuống cấp nhanh chóng. Kỹ thuật siêu âm bằng tay có khả năng phát 
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hiện các vết nứt nằm ngoài trung tâm đường tay rất thấp, không được điều 

chỉnh với độ nghiêng của đường ray và đạt hiệu quả kém do điều kiện bề mặt 

của đường ray rất tệ  Anon., 2001a]. 

Trước khi xảy ra tai nạn một thời gian, Văn phòng quản lý đường sắt đã 

lo lắng về tỷ lệ hỏng hóc đường ray gia tăng và cùng phối hợp với Cơ quan 

sức khỏe và an toàn yêu cầu Transportation Technology Center Incn làm một 

bản báo cáo. [Sawley and Rieff, 2000]. Báo cáo được phát hành hai tuần sau 

vụ tai nạn tại Hatfield, trong đó nêu lên nhưng lo ngại về chính sách bảo trì 

đường ray của Railtrack – chủ sở hữu hệ thống. Ở đây chỉ đề cập những vấn 

đề liên quan tới kiểm tra không phá hủy. 

Trong thời kỳ dài cho tới năm 1995, việc kiểm tra đường ray do bộ phận 

kiểm tra siêu âm (UTU) tiến hành – một xe xe lửa chứa các thiết bị kiểm tra 

siêu âm và dòng điện xoáy, ngoài ra còn có sự hỗ trợ kiểm tra siêu âm bằng 

tay khi phát hiện ra dấu vết. UTU có thể hoạt động với tốc độ lên tới 40 mph 

nhưng việc phát hiện khuyết tật vẫn dựa vào phân tích tay đầu ra của máy ghi 

biểu đồ. Viêc sử dụng UTU được hủy bỏ năm 1995 do có quá nhiều cảnh báo 

sai. Sau đó người ta hoàn toàn dựa vào kỹ thuật kiểm tra tay song giới báo chí 

thì có khả năng phát hiện khuyết tật rất kém [Anon., 2001a]. Thiết bị UTU 

giờ đã được sử dụng trở lại và cải tiến. 

Railtrack là một tổ chức lớn; với bản chất công việc kinh doanh của 

doanh nghiệp thì lẽ ra phải rất tích cực nghiên cứu về kiểm tra không phá hủy. 

Tuy nhiên, có rất ít bằng chứng cho thấy họ có bất kỳ cố gắng nào để phát 

triển các kỹ thuật kiểm tra cải tiến hay để theo kịp các công nghệ mới nhất 

[Sawley and Rieff, 2000].  Lẽ ra họ phải một chính sách nhìn ra trông rộng 

hơn để cập nhật kỹ thuật và thiết bị cho UTU, nhằm giải quyết tình trạng cảnh 

báo sai và triển khai kiểm tra nhanh chóng, hiệu quả hơn, Nếu họ triển khai 

kỹ thuật kiểm tra không phá hủy với khả năng phát hiện vết nứt và tái lặp tốt, 

lẽ ra họ có thể giám sát được tỷ lệ hư hỏng và thay thế đường tray hỏng đúng 
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lúc. Trong bối cảnh đó, các kỹ thuật mới như TOFD đáng lẽ có thể được cân 

nhắc áp dụng. Theo báo cáo, các nghiên cứu  về vết nứt góc đường ray đã 

tăng nhiều nhưng không biết liệu trong số đó có bao gồm nghiên cứu cách cải 

thiện kỹ thuật NDT hay không[Anon., 2001b]. 

Vấn đề kiểm tra đường ray có tầm quan trọng kính tế tương tự như vấn 

đề kiểm tra lò phản ứng áp lực nước – điều thúc đẩy sự phát triển của kỹ thuật 

ToFD. Hy vọng là sẽ có các kỹ thuật phù hợp tương tự để cải thiện triệt để 

việc kiểm tra đường ray. 
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CHƯƠNG 10: ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN & QUY PHẠM  

TRONG KIỂM TRA TOFD 

 

Mục đích của bất kỳ đợt kiểm tra siêu âm nào cũng phải nhằm xác định 

xem bộ phận được kiểm tra có phù hợp với mục đích sử dụng hay không. Bộ 

phận phù hợp với mục đích sử dụng có khả năng tiếp tục vận hành rất cao 

trong tuổi thọ thiết kế, đồng nghĩa với việc có ít khả năng hư hỏng trong khi 

sử dụng. Tuy nhiên, xác suất chính xác theo yêu cầu sẽ tùy thuộc vào hậu quả 

hư hại. Rõ ràng, nếu do một bộ phận hỏng hỏng dẫn tới nhiều tử vong, khả 

năng hỏng sẽ phải thấp hơn theo cấp khuyếch đại so với bộ phận sẽ chỉ gây 

cúp điện để bảo trì ngắn.  

Kiểm tra siêu âm được thiết kế để phát hiện, đo kích thước và có thể là 

xác định được đặc điểm của khuyết tật trong bộ phận. Bước đánh giá tiếp theo 

là phân loại khuyết tật thành loại có thể và không thế chấp nhận được. Việc 

khuyết tật có thể chấp nhận được hay không tùy thuộc vào bộ phận chứa 

khuyết tật và ứng suất tác động vào. Khuyết tật đủ khiến bộ phận hư hỏng 

dưới tải trọng áp dụng sẽ bị coi là không chấp nhận được. Để đảm bảo quá 

trình đánh giá được tiến hành thích đáng, có các tiêu chuẩn và qui phạm áp 

dụng cho quy trình.  

10.1 Các loại tiêu chuẩn 

Khái niệm tiêu chuẩn và quy phạm thường được dùng tương đối lỏng lẻo 

như thể chúng có thể thay thế nhau. Chúng ta nên giới hạn khái niệm quy 

phạm vào định nghĩa về loại và kích thước khuyết tật chấp nhận được hay 

không trong các bộ phận cụ thể và hoạt động cụ thể. Khái niệm tiêu chuẩn 

miêu tả định nghĩa về cách kiểm tra các bộ phận để xác nhận việc tuân thủ 

quy phạm. Tuy nhiên, nhiều tài liệu không đi vào rõ từng loại một vì mục 

đích các tài liệu đó nhằm xác định kết quả kiểm tra chấp nhận được chứ 

không phải là khiếm khuyết thể chấp nhận được. 
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Đối với phần lớn tiêu chuẩn hiện đại, đặc biệt với các bộ phận quan 

trọng, tiêu chuẩn đánh giá dựa trên cơ chế tiếp cận về cơ học vỡ về hư hỏng 

thiết bị dưới một loạt tải trọng thông thường và  bất thường. Có các loại tiêu 

chuẩn nhằm đánh giá chất lượng của quá trình chế tạo theo tiêu chuẩn “kiểm 

tra tay nghề”. Thông thường các tiêu chuẩn này hạn chế số lượng khuyết tật 

với phạm vi kích thước cụ thể cho phép  trong một cấu trúc hoặc mối hàn. Rõ 

ràng, theo các tiêu chuẩn này thì khuyết tật kích thước lớn không được chấp 

nhận vì nằm chúng nằm trong tiêu chuẩn dựa trên cơ học vỡ. Tuy nhiên, 

thường thì các tiêu chuẩn kiểm tra tay nghề  tính tới cả các khuyết tật quá nhỏ 

để có thể được quan tâm về mặt cấu trúc, đó là vì các tiêu chuẩn này được áp 

dụng làm biện pháp quản lý chất lượng. Quy phạ dựa trê các tiêu chuẩn kiểm 

tra tay nghề thường được gọi là tiêu chuẩn chấp thuận. 

Nếu các quy phạm được viết về số liệu, kích thước, vị trí và bản chất của 

khuyết tật, về mặt lý thuyết thì chúng không hạn chế phương pháp được sử 

dụng để thu thập thông tin và phương pháp kỹ thuật mới có thể được áp dụng 

mà không có khó khăn gì. Tuy nhiên, nhiều quy phạm hiện có được soạn ra 

với ý tưởng về một kỹ thuật cụ thể và được diễn giải bằng phản hồi của thiết 

bị kiểm tra, ví dụ như mức tín hiệu, chứ không phải bằng kích thước khuyết 

tật. Các htiếp cận này có mục đích đáng khen ngợi, nhằm loại bỏ sai số và 

tính chủ quan khi diễn giải phản hồi của thiết bị với kích thước khuyết tật. 

Tuy nhiên, có hai lý do chỉ trích cách tiếp cận này. Thứ nhất, nó mang lại ấn 

tượng phi lý là phản ứng của một thiết bị, như biên độ tín hiệu, luôn là dấu 

hiệu đáng tin cậy tuyệt đối về mức đọ nghiêm trọng của khuyết tật. Thứ hai, 

nó có thể cản trở việc giới thiệu các kỹ thuật mới vì các quy phạm hiện có sẽ 

không thể áp dụng trực tiếp được.  

10.2 Sự phát triển các tiêu chuẩn của ToFD 

Browne [1997a,b] đưa ra quan điểm rằng phần lớn các tiêu chuẩn hiện 

hành được soạn từ hàng thập niên trước, lúc đó kỹ thuật kiểm tra siêu âm khác 
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với bây giờ. Điều này đã cản trở sự chấp nhận kỹ thuật ToFD vì nó rất ít xuất 

hiện trong các tiêu chuẩn và quy phạm.  Viện dầu mỏ Hoa Kỳ hiện đang xem 

xét kỹ thuật ToFD. Cơ quan tiêu chuẩn hóa của Đức đã mặc định chấp nhận 

kỹ thuật để kiểm tra bình áp lực lò phản ứng hạt nhân. Kỹ thuật đã được 

chứng minh trên khối tiêu chuẩn dày 350 mm là phù hợp với yêu cầu của tiêu 

chuẩn ASME, trường hợp 2235- Sử dụng kiểm tra siêu âm thay thế cho X-

quang, phần VIII, mục 1 và 2, có hiệu lực thi hành năm [Anon., 1999]. Bộ 

quốc phòng Anh (Thủy quân) đã chấp nhận ToFD làm phương pháp quy định 

để kiểm tra mối hàn trong các bộ phận quan trọng, bao gồm cả việc phát hiện, 

đo kích thước và xác định đặc điểm khuyết tật. Chi phí hiệu quả bỏ xa khi 

chậm tiếp nhận kỹ thuật kiểm tra cải tiến có thể rất cao nếu tổn thất sản xuất 

và sửa chữa không cần thiết. 

Hầu như không có ích gì khi yêu cầu có các tiêu chuẩn Anh và Mỹ về 

việc áp dụng kỹ thuật ToFD để kiểm soát chất lượng sản xuất nếu như các 

quy phạm sản xuất chính không bao gồm việc áp dụng kỹ thuật này [Browne, 

1997b]. Tuy nhiên, quy phạm kiểm tra đang vận hành thường quy định cụ thể 

hơn về kích thước khuyết tật và có phạm vi ứng dụng ToFD rộng hơn. Tiêu 

chuẩn chấp thuận là chủ đề bài viết gần đây Dijkstra, de Raadvà Bourna 

[1997]. Các tác giả quan sát thấy tiêu chuẩn tay nghề tốt trong hầu hết tiêu 

chuẩn NDT đo hoạt động của máy hàn hơn là tính toàn vẹn của mối hàn. Họ 

cho rằng các tiêu chuẩn chấp thuận hiện có bị hạn chế như vậy vì đó là điều 

tốt nhất có thể làm được. Nếu có thể cân bằng việc kiểm tra hoạt động máy 

hàn và đánh giá cơ học gãy mà không thể hiện sự bảo thủ không cần thiết thì 

như vậy gần như là lý tưởng. Chỉ có thể đat được vậy bằng cách kết hợp tiêu 

chuẩn chấp thuận sửa đổi với kỹ thuật NDT nhiều thông tin hơn, có khả năng 

phát hiện các khuyết tật nhỏ và đo chiều cao của khuyết tật phẳng. 

Trong kỹ thuật ToFD, biên độ của tín hiệu không liên quan trực tiếp với 

kích thước chiều cao khuyết tật. Do đó, hầu hết tiêu chuẩn hiện hành đều 
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không phù hợp dù ít hay nhiều do chúng dựa trên các kỹ thuật biên độ - kiểu 

duy nhất có tại thời điểm soạn ra tiêu chuẩn. Chúng ta có thể thắc mắc liệu 

khả năng đo của kỹ thuật ToFD có thỏa mãn các cầu của quy phạm hiện hành 

hay không. Silk [1989b] đã thảo luận chi tiết về vấn đề này, dưới dây là phần 

tóm tắt.    

Các kỹ sư sử dụng quy phạm như một phương pháp phát hiện khuyết tật. 

Hiệp hội Kỹ sư cơ khí Mỹ (ASME) đưa ra quy phạm về thiết kế và kiểm tra 

nhiều bộ phận, đặc biệt loại chịu ứng suất. Nguồn gốc của việc này bắt nguồn 

từ thế kỷ 19, từ nỗ lực nhằm giảm số lượng lớn tử vọng xảy ra hồi đó do các 

vụ nổ lò hơi. Giống như các cơ quan cơ khí khác, ASME đưa ra quy phạm 

liên quan tới việc đánh giá xem cấu trúc với tải trọng dự kiến có thể chấp 

nhận khuyết tật phát hiện được trong đó hay không. Cụ thể, quy tắc XI của 

ASME XI cung cấp một bộ tiêu chuẩn đầy đủ cho các khuyết tật nghiệm 

trọng nhất dạng phẳng trong bình áp lực lò phản ứng hạt nhân. Các quy tắc 

này hoặc quy định tương tự khác sẽ được áp dụng ngày càng nhiều trong các 

ngành công nghiệp khác nhau khi kiểm tra siêu âm trở nên gắn kết chặt chẽ 

hơn với việc bảo hành và quản lý tuổi thọ tài sản đối với mọi mặt của cấu 

trúc. Phụ lục 8 trong ASME XI được áp dụng cho bình áp lực và đường ống, 

nó cho phép áp dụng bất kỳ kỹ thuật nào có thể đáp ứng được yêu cầu hoạt 

động cụ thể và do đó không hạn chế việc áp dụng ToFD. 

Silk [1989b] đã xem xét ASME XI và các quy tắc tương tự từ các ngành 

khác để xác đinh ảnh hưởng của chúng tới ứng dụng phi hạt nhân của kỹ thuật 

ToFD. Các quy tắc cần xem xét là các loại về độ nghiêm trọng của khuyết tật 

chứ không phải các loại liên quan tới phát hiện khuyết chật – chúng không 

phù hợp với kỹ thuật ToFD vì được diễn giải theo biên độ xung dội. Các quy 

tắc ASME XI về độ nghiêm trọng của khuyết tật có thể quá nghiêm ngặt khi 

được áp dụng cho các cấu trúc ngoài bình áp lực trong lò phản ứng hạt nhân 

vì một số lý do: vật liệu sử dụng có thể khác về chất bền và đặc điểm nứt, 
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khác biệt về khoảng thời gian kiểm tra hoặc các hư hỏng riêng lẻ có thể ít 

quan trọng hơn. 

Silk thấy rằng khi được áp dụng ở dạng đơn giản nhất (một cặp đầu dò 

với khoảng cách cố định) với độ chính xác có được vào năm 1989, kỹ thuật 

ToFD có thể dễ dàng đáp ứng mọi yêu cầu của quy phạm ASME XI, với điều 

kiện là khuyết tật cần quan tâm không nằm trong 30% lớp trên của tổng độ 

dày vật liệu và nằm trong mẫu thép dày tối thiểu 12 mm. Từ đó có thể suy 

luận là: với tập hợp khoảng cách đầu dò phù hợp, có thể đáp ứng tiêu chuẩn 

với tất cả các khuyết tật năm cách 5 mm từ về mặt kiểm tra. 5 mm không phải 

là giới hạn dưới tuyệt đối theo như các phần trước đây trong sách. Tuy nhiên, 

đúng là việc phát hiện các khuyết tật rất nông trong mẫu kiểm lớn có thể được 

tiến hành nhanh chóng và hiệu quả hơn khi kết hợp nhiều kỹ thuật vì một cặp 

đầu dò trong với khoảng cách ngắn trong kỹ thuật ToFD có phạm vi bao phủ 

hẹp từ bất kỳ vị trí nào.  

Sau khi đã xác định ToFD đáp ứng quy chuẩn hiện hành về độ đạc, 

chúng ta có thể hỏi xem kỹ thuật này đáng tin cậy như thế nào khi được sử 

dụng cho cả phát hiện và đo kích thước khuyết tật, Phần lớn cuốn sách liên 

quan tới chủ đề này. Ở đây, chúng ta đề cập tới một số nghiên cứu gần đây, từ 

đó có thể dẫn tới cuộc cách mạng trong tiêu chuẩn và quy phạm,  

Một kỹ thuật kiểm tra tốt sẽ phát hiện khuyết tật với xác suất cao. Xác 

suất phát hiện (POD) nên sát với 1, càng gần càng tốt. Mọi kỹ thuật đều có 

một vài thông số cần thiết lập như độ khuyếch đại, tần số…và độ POD sẽ phụ 

thuộc ở một mức độ nào đó vào các thiết lập đó. Khi lựa chọn giá trị thông số 

để đạt độ POD cao nhất, có thể  các tín hiệu quan sát được giống như thể 

chúng xuất phát từ khuyết tật song thực tế đó là các tín hiệu giả xuất phát từ 

nhiễu, ranh giới hạt, phản xạ từ tạp chất nhỏ vô hại hay các đặc điểm không liên 

quan khác. Điều này dẫn tới xác suât hữu hạn khi cảnh báo nhầm về độ ngiêm 

trọng của tuyết tật, tức là tỷ lệ cảnh báo nhầm sẽ lớn hơn 0. Để tối ưu hóa kỹ 
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thuật, chúng ta cần phương pháp đo độ tính xác thực, trong đó chú ý tới cả độ 

POD và tỷ lệ FCR.  POD×(1-FCR) là phương pháp tiện dụng để đo tính xác 

thực, đạt giá trị 1 khi phát hiện được tất cả khuyết tật và không có cảnh bảo sai, 

còn khi bỏ qua mất khuyết tật hay cảnh báo sai thì giá trị nhỏ hơn một. 

Trong dự án của Hàn Viện Hà Lan, tính xác thực của kỹ thuật ToFD 

được đem so sánh với X-quang ở các tiết diện dày bằng thép từ 6-15 mm. Kỹ 

thuật ToFD đạt độ xác thực cao hơn 25% so với kỹ thuật X-quang và cao hơn 

45% so với kiểm tra siêu âm thông thường bằng tay [theo Verkooijen, 1995]. 

Kết quả từ thử nghiệm đã được đề cập trong một chương trước đó (phần 8.7 

và hình 8.14). Dựa vào kết quả này, AEA Sonomatic đã sử dụng kỹ thuật 

ToFD trên diện rộng làm phương án thay thế cho X-quang trong khi xây dựng 

nhà máy lọc ở khu vực Rotterdam, nhờ đó đã tiết kiệm được rất nhiều chi phí 

và làm tăng sự tin tưởng vào thành phẩm cuối. 

Sau thành công này, một dự án khác đã được phát hành ở Hà Lan nhằm 

chính thức đưa kỹ thuật ToFD vào tiêu chuẩn chấp thuận cho mối hàn trong 

Quy tắc về thiết bị chịu ứng suất và trong Tiêu chuẩn Châu Âu.Dijkstra et al. 

[1997] đã đề cập tới dự án này. Nó có tên gọi là “Sự phát triển tiêu chuẩn 

chấp thuận cho Phương pháp kiểm tra ToFD” do Hiệp hội Kiểm tra không 

quá hủy và các kỹ thuật kiểm tra của Hà Lan (KINT) hợp tác với Phòng dự án 

của Hàn Viện Hà Lan tiến hành. Zeelenberg [1998] cũng đồng thời đóng góp 

vào sự phát triển các tiêu chuẩn chấp thuận áp dụng được tại Hà Lan. 

Ưu điểm của việc áp dụng chung kỹ thuật kiểm tra ToFD và xung dội để 

đạt xác xuất phát hiện tuyết tật cao và tỷ lệ cảnh báo thấp có thể được thấy 

trong hình 8.14. Sau dự án này, đã có những động thái sử dụng kết hợp kỹ 

thuật ToFD và kiểm tra siêu âm xung dội để thay thế kỹ thuật X-quang trong 

xây dựng đường ống. AEA Technology đã tiến hành dự án cho Allseas ở 

Braxin và sử dụng phương án kết hợp này trong xây dựng đường ống, kết quả 

là giảm được đáng kể chi phí kiểm tra  [Anon., 1998a]. 
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10.3 Các tiêu chuẩn hiện hành cụ thể cho kỹ thuật TOFD 

10.3.1 Tiêu chuẩn Anh BS7706:1993 

Tiêu chuẩn này của Viện Tiêu chuẩn Anh năm 1993 miêu tả lý thuyết 

đơn giản của kỹ thuật ToFD,  sau đó là các tiêu chuẩn để lựa chọn đầu dò và 

quy trình thiết lập. Ngoài ra, tiêu chuẩn còn bao gồm cả thảo luận về sai sót 

có thể xảy ra cũng như ảnh hưởng phổ biến của chúng lên độ chính xác. Tiêu 

chuẩn nhằm chỉ ra rằng kỹ thuật không dựa trên tương quan trực tiếp giữa 

kích thước khuyết tật và biên độ tín hiệu thu được, do đó phản xạ giả chỉ nên 

dùng để: xác nhận phân bố năng lượng góc trong mẫu, làm công cụ tái lập độ 

nhạy kiểm tra hoặc minh họa độ phân giải kiểm tra. Tiêu chuẩn cũng đưa ra 

khuyến nghị về thiết lập độ khuyếch đại áp dụng cho khe của hệ thống gia 

công tia lửa điện hoặc lỗ khoan cạnh bên. Tiêu chuẩn đồng thời xem xét việ 

diễn giải tín hiệu thu được.   

Có năm loại khuyết tật được ghi nhận, trong đó có 4 loại cụ thể: 

• Khuyết tật phẳng như vết nứt, thiếu chảy 

• Khuyết tật về thể tích như không thấm, dòng xỉ lớn hơn; 

• Khuyết tật dạng lỗ có chiều dài đáng kể nhưng kích thước chiều cao 

ngắn (ngắn hơn 3 mm); 

• Khuyết tật điểm như khe, mảnh xỉ nhỏ; 

• Các khuyết tật chưa phân loại. 

Lý do có thể có các dấu hiệu giả của nhiều loại khuyết tật và một số kỹ 

thuật đặc biệt được nêu trong cuốn sách. Sách bao gồm một số phụ lục liên 

quan tới báo cáo kết quả, xác định đặc điểm khuyết tật, ví dụ D-scan điển 

hình và khuyến nghị đào tạo nhân viên vận hành. 

10.3.2 Tiêu chuẩn Châu Âu ENV 583-6 

Tiểu ban Tiêu chuẩn hóa Châu Âu (CEN) giám sát việc tạo ra các tiêu 

chuẩn áp dụng được cho các nước thành viên. CEN có đại diện từ các cơ quan 

tiêu chuẩn của Áo, Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Iceland, 
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Ailen, Luxembourg, Na Uy,  Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sỹ 

và Anh. 

Tiêu chuẩn CEN EN 583 có tên gọi là “Kiểm tra không phá hủy. Kiểm 

tra siêu âm”, gồm sáu phần trong đó có năm phần đầu từ EN 583-1 tới EN 

583-5 đề cập tới lỹ thuật siêu âm thông thường. Tên gọi phần dự thảo thứ sáu 

ENV 583-6 là: Kỹ thuật ToFD làm phương pháp kiểm phát hiện và đo khuyết 

tật”. Tiêu chuẩn dự thảo này của Tiểu ban Tiêu chuẩn hóa Châu âu năm 1996 

được đưa ra bỏ phiếu chính thức vào tháng 1 năm 2007. Nó được một số nước 

ở Châu Âu chấp thuận song không phải ở Anh , do các nhà chức Anh muốn 

lưu ý một số nhận xét được đệ trình áp dụng tiêu chuẩn. Tạo thời điểm viết 

cuốn sách này, được biết có một số người vận hành kỹ thuật NDT ở các các 

nước Châu Âu thể hiện sự dè dặt về tiêu chuẩn này.  

Hình 10.1 Khuyến nghị của CEN khi lựa chọn đầu dò sóng nén trong tấm 

thép dày tới 70mm [Tiểu ban Tiêu chuẩn hóa Châu Âu, 1996]. 

 

Hình 10.2 Khuyến nghị của CEN khi lựa chọn đầu dò sóng nén trong tấm 

thép dày từ 70 tới 300mm [Tiểu ban Tiêu chuẩn hóa Châu Âu, 1996]. 

 

Tiêu chuẩn ENV 583-6 bao gồm các nguyên tắc của kỹ thuật, trình độ 

chuyên môn của nhân viên vận hành ( EN 473 về Bằng cấp và chứng chỉ của 

nhân viên NDT Personnel —Các nguyên tắc chung), sự lựa chọn đường kính 
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đầu dò siêu âm, tần số và góc là hàm của độ sâu khuyết tật (như trong bảng 

10.1 và 10.2) và thảo luận về độ chính xác và độ phân giải phù hợp những 

những gì được trình bày trong cuốn sách này. 

10.4 Đánh giá năng lực kiểm tra 

Bất kỳ một kỹ thuật NDT đáng tin cậy nào đều cần được thiết kế mới 

mục đích hướng về khuyết tật và phải trải qua quy trình thử nghiệm-kiểm tra 

khi áp dụng dưới sự điều khiển của những người vận hành có trình độ hoặc hệ 

thống tự động đã qua kiểm tra.  Quá trình thiết kế, lập tài liệu và thử nghiệm 

được gọi là sự đánh giá năng lực kiểm tra, mặc dù ở Mỹ dùng thuật ngữ khác 

là chứng minh năng lực từ khi quá trình mới được đưa ra. Gần đây, Waites và 

Whittle [1998] đã xem xét về việc đánh giá năng lực kiểm tra .Mục đích của 

quá trình này là xác minh kỹ thuật kiểm tra siêu âm đáp ứng các yêu cầu của 

cơ chế vỡ khi được đưa vào ứng dụng công nghiệp. Waites và Whittle cho 

rằng cần có bằng chứng xác minh trong hai trường hợp:  (1) các bộ phận an 

toàn quan trọng trong bất kỳ ngành nào và (2) khi một kỹ thuật còn mới nên 

kinh nghiệm trong ngành có thể bị chế, các tiêu chuẩn và quy phạm cho 

phương pháp có thể chưa có. Có năm yếu tố cấu thành việc chứng minh và 

đánh giá năng lực kiểm tra: 

• Chứng chỉ của nhân lực ở một tiêu chuẩn nhất định 

• Thủ tục bằng văn bản cho việc kiểm tra, dạng văn bản giấy hoặc tự 

động máy. 

• Chứng minh lý luận của kỹ thuật, bao gồm các tính toán và mô hình 

hóa để thể hiện năng lực. 

• Thử nghiệm trên khối mẫu có loại khuyết tật đáng quan tâm trong ứng 

dụng ngành, bao gồm khuyết tật phát sinh khi sử dụng hoặc lỗi sản xuất. 

Thông thường sẽ yêu cầu có phương pháp so sánh khuyết  

• Kiểm nghiệm kết quả của một công ty kiểm tra, có thể lặp lại 5-10% đo 

đạc tại chỗ. 
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Ở Mỹ, các phần phụ lục bắt buộc được thêm vào quy chuẩn 1989 ASME 

XI [ASME, 1989], qua đó củng cố thêm kiểm tra siêu âm đối với bình áp lực. 

Các phụ lục bắt buộc này quy định cụ thể việc chứng minh và đánh giá. 

Waites và Whittle nhận thấy cách tiếp cận này cùng một số giả định thống kê 

cơ bản đi ngược lại phương pháp của Châu Âu. Đáp lại, cơ quan vận hành các 

nhà máy điện hạt nhân đã lập nên  Mạng lưới Châu ÂU về đánh giá năng lực 

kiểm tra  (ENIQ). Trung tâm nghiên cứu chung Petten là cơ quan vận hành và 

cung cấp phòng thí nghiệm chuẩn cho mạng lưới. 

ENIQ đã phát triển khuôn khổ và nguyên tắc cho việc chứng minh năng 

lực [European Network for Inspection Qualification, 1997]. Các nguyên tắc 

bao gồm: 

• Đánh giá thu được qua thử nghiệm thực tế và xác minh lý thuyết. 

• Quá trình và thiết bị có thể được xác định đạt tiêu chuẩn thông qua thử  

nghiệm mở. Trong đó, những người áp dụng quy trình đã biết về khuyết tật 

trong mẫu thử. 

• Bất kỳ mẫu thử cụ thể nào được sử dụng để kiểm ra nhân lực đều 

không được để lộ, có nghĩa là người được kiểm tra không được biết gì về 

khuyết tật ngoại trừ các thông tin có sẵn trước khi tiến hành kiểm tra thông 

thường tại hiện trường.     

Để được đánh giá đạt năng lực thì chỉ thành công trong thử nghiệm mù 

thôi là chưa đủ, một phần quan trọng khác là xác minh kỹ thuật bằng văn bản. 

Đó là một tài liệu tập hợp tất cả các kết quả trước đó về thủ nghiệm năng lực 

và đánh giá, trongđó sử dụng các kinh nghiệm có được từ kiểm tra tại hiện 

trường,  trình bày kết quả từ các mô hình lý thuyết được xác minh và áp dụng 

được cùng với các lý luật dựa trên vật lý. Mẫu thử đúng kích thước như 

khuyết tật thực sự rất đắt, nên thường thì không thể cung cấp đủ số lượng 

khuyết tật để thiết lập được độ tin cậy chấp nhận được. Khuyết tật trong các 

khối mẫu nhỏ có thể được cung cấp với chi phí rẻ hơn nhiều, từ đó có thể áp 
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dụng lý luận vật lý và hiểu biết lý thuyết để ngoại suy ra tình huống thực tế. 

Khi đó, có thể áp dụng một số lượng tương đối nhỏ các mẫu có kích thước 

thực tế để thiết lập độ tin cậy dựa trên các ngoại suy.  

10.5 Năng lực của ToFD 

ToFD là kỹ thuật duy nhất đủ tiêu chuẩn trong đợt kiểm tra năng lực đối 

với vòi cấp nước của máy phát điện hơi nước – do Viện Nghiên cứu điện 

(EPRI) ở Mỹ tiến hành [theo Daniels et al., 1996]. Việc kiểm tra trong quá 

trình vận hành này được thiết kế để áp dụng cho vòi cấp nước của máy phát 

điện hơi nước trong, tuy nhiên nó có thể được áp dụng chung để kiểm tra bất 

kỳ vòi có tiết diện lớn nào. 

Việc kiểm tra được tiến hành từ bề mặt ngoài. Khi kiểm tra vòi phun 

bình áp lực từ bề mặt trong, về mặt kỹ thuật thì như thế sẽ đạt kết quả thỏa 

đáng hơn nhưng lại đòi hỏi phải bỏ phần nắp bình   và dỡ một số thiết bị bên 

trong. Chi phí phải bỏ ra chỉ có thể được chấp nhận nếu vì các lý do khác 

buộc phải dỡ bỏ thiết bị. Khi kiểm tra từ bề mặt ngoài thì chỉ cần bỏ lớp cách 

nhiệt bên ngoài  

Hệ thống được phát triển bao gồm:  

• quy trình kiểm tra phù hợp với tiêu chuẩn ASM, trong đó quy định rõ 

việc quét được thiết kế trên máy để đối ưu hóa thực hiện 

• một thiết bị quét đa năng, bán tự động 

• MicroPlus với vai trò là hệ thống thu thập dữ liệu tự động 

• mô hình kiểm travà phần mềm phân tích dữ liệu dựa trên máy tính cá 

nhân do công ty AEA phát triển với tên gọi là MUSE (xem hình 6.12). 

Hệ thống này được thiết kế để rất nhạy với khuyết tật ở bề mặt trong vòi 

ở độ sâu từ 1.27 mm trở lên. Khuyết tật có thể nằm bất cứ đâu từ mối hàn an 

toàn cuối ở cạnh ống của vòi tới bộ trộn vòi ở cạnh bình. Thiết kế cho phép độ 

chệch hướng của khuyết tật lên tới ±10◦. Khuyết tật được phát hiện bằng kỹ 

thuật xung dội và đo kích thước bằng kỹ thuật ToFD. 



Giáo trình nội bộ của VISCO 250 

Thử nghiệm tiến hành trong quá trình phát triển đã chứng minh năng lực 

phát hiện 100% và trị số căn trung bình bình phương (RMS) của sai số đo là 

1.02 mm. Trong thử nghiệm xác đánh giá năng lực tại EPRI, Charlotte, Bắc 

Carolina, hệ thống đạt độ phát hiện 100% và sai số RMS chỉ 0.76 mm RMS. 

10.6 Đoạn cuối 

Quyển sách này đã miêu tả chi tiết từng phần của khuôn khổ nhằm xác 

lập ToFD là một kỹ thuật ND được chứng minh đầy đủ. Kể từ khi được phát 

minh gần 30 năm trước, kỹ thuật này đã chứng minh năng lực và tính đa dạng 

một cách nhất quán và nhất là độ chính xác khi đo kích thước – đây là yếu tố 

liên quan nhiều nhất tới hỏng hóc bộ phận.  Phạm vi áp dụng của kỹ thuật đã 

tăng nhanh chóng. Khi thiên niên kỷ mới bắt đầu, kỹ thuật này sẽ tiếp tục góp 

phần đảm bảo an toàn cho tất cả các lại cấu trúc và đóng góp về mặt lợi ích 

kinh tế tích lũy được nhờ sử dụng kiểm tra siêu âm phù hợp.   
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	1.3.1 Phương pháp đo kỹ thuật số đầu tiên
	1.3.2 Hiển thị B-scan
	1.3.3 Xử lý số

	1.3.4 Ứng dụng đầu tiên vào mối hàn với thép dày
	1.4 Đại cương phần còn lại của cuốn sách
	CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA KỸ THUẬT TOFD
	2.1 Sóng trong môi trường đồng nhất và đẳng hướng
	2.1.1 Vận tốc truyền sóng liên quan tới hằng số đàn hồi
	Bảng 2.1 Vận tốc truyền sóng và tỷ trọng trong một số chất liệu thường gặp.

	2.1.2 Các chuyển động sóng trong môi trường đẳng hướng
	2.2 Nhiễu xạ sóng

	2.2.1 Nhiễu xạ sóng đàn hồi bề mặt do cạnh vết nứt thẳng vô hạn
	2.3 ToFD trong môi trường đẳng hướng
	Hình 2.1 Cơ sở hai đầu dò trong phương pháp ToFD. Vị trí của đỉnh vết nứt được xác định từ khác biệt thời gian giữa sóng bên và xung theo đường đi p1+ p2 hoặc p3+ p4. Các đường này ứng với t1 và t2 trong hình phía dưới
	Hình 2.2 Tín hiệu nhiễu xạ thử nghiệm từ một lỗ chùm.
	2.3.1 Kích thước chiều cao và độ sâu của vết nứt
	Hình 2.3 Đo kích thước một vết nứt mỏi bằng kỹ thuật ToFD. Các hình cong được tô và để trống là các đo đạc của kỹ thuật ToFD tại fóc chùm tia 10◦ and 20◦ vuông góc từ bề mặt tại đó phát sinh vết nứt.. Đường đậm thể hiện hình dáng của vết nứt thực tế đ...

	2.3.2 Độ chính xác của đo đạc kích thước chiều cao
	2.3.2.1  Tác động nêm đầu dò
	Hình 2.4 Tác động của nêm đầu dò đối độ chính xác trong ước tính chính xác độ sâu. Khoảng cách của trung tâm biến tử giao động 80 mm, độ dày của nêm tại điểm đó là 5 mm và rất nhiều đường cong thể hiện tác động của nhiều cách ước tính khoảng cách đầu ...
	Hình 2.5 Sai số độ sâu là một hàm của độ sâu, với sai số 1mm trong S khi S = 40 mm

	2.3.2.2 Sai số khoảng cách đầu dò
	2.3.2.3 Độ dày lớp nối
	Hình 2.6 Ảnh hưởng của sai số độ sâu khi tăng thêm 0.5mm độ dày lớp nối trung gian giữa nêm và khối kiểm. Lớp nối có cùng đặc tính siêu âm như nước. Giả thiết giá trị hiệu dụng của S là 38 mm ,
	Hình 2.7 Ảnh hưởng của lớp nối thêm (giống loại trong hình2.6) nhưng bỏ qua thay đổi trong thời gian sóng bên do lớp nối đó.


	2.3.2.4 Thay đổi vận tốc
	Hình 2.8 Ảnh hưởng của sai số vận tốc 1% lên độ chính xác khi ước lượng độ sâu , với C = 5.9 mm/µs và S = 40 mm.
	2.3.2.5 Đặc điểm kiểm tra bề mặt
	2.3.2.6 Ảnh hưởng của độ phân giải thời gian lên độ phân giải chiều sâu
	Hình 2.9 Phân giải độ sâu của phương pháp ToFD theo hướng chiều cao đối với khuyết tật nứt chìm hoặc trên bề mặt. Giả thiết độ phân thời gian là 50 ns.


	2.3.2.7 Ảnh hưởng của sự chính xác về giời gian
	Hình 2.10: Quỹ tích hình elip của các điểm có thời gian dịch chuyển không đổi từ đầu phát Tx tới đầu nhận Rx.
	Hình 2.11 Các quỹ tích hình elip của đỉnh vết nứt xác định bởi các điểm thoài gian khác nhau.Trên hình thế hiện một bộ phát và hai bộ nhận; trường hợp có hai bộ phát và một bộ nhận sẽ tạo ra sơ đồ tương đương. Đỉnh khuyết tật nằm ở giao điểm hai hình ...

	2.3.3 Quỹ tích của kích thước chiều dọc hoặc độ sâu vết nứt
	Hình 2.12 Các quỹ tích được đặt chung trên đầu và đỉnh của cả hai cạnh x và y, thể hiện các vị trí có thể của cạnh nhiễu xạ từ các quan sát riêng lẻ. Các tọa độ z được xác định trực tiếp từ trình bày đồ thị [Hawker, 1983].

	2.3.4 Các đường cong nhiễu xạ
	Hình 2.13 Nhiều đường cung được tạo ra do cạnh trong, ngoài của đầu dò thu và đầu dò thu. Các đầu dò có đường kính 15 mm, góc chùm là 60◦ và khoảng cách 150 mm; đỉnh khuyết tật nằm ở vị trí 50m dưới bề mặt.
	Hình 2.14 Hình phía trên minh họa ví dụ các đường cong nhiễu xạ được tạo ra bởi các tín hiệu di chuyển riêng rẽ tới mỗi cạnh và từ mỗi cạnh của cả hai đầu dò. Hình phía dưới minh họa độ chính xác được cải thiện nhờ che bề mặt đầu dò
	2.4  Các phương pháp thay thể để ước tính độ sâu vết nứt

	2.5 Kỹ thuật đầu dò đơn
	2.5.1 Kỹ thuật xung phụ thuộc Pulse và mô đun đầu dò SLIC
	2.5.2 Phương pháp đánh giá dữ liệu thời gian truyền ALOK
	CHƯƠNG 3: BIÊN ĐỘ TÍN HIỆU VÀ SỰ SO SÁNH VỚI
	CÁC TÍN HIỆU KHÁC
	3.1 Tín hiệu ToFD từ vết nứt phẳng nhẵn
	3.1.1 Góc chùm tia tối ưu
	3.1.2 Cường độ và sự thay đổi biên độ tín hiệu nhiễu xạ
	Hình 3.1: Tối ưu hóa góc chùm tia dò khi sử dụng kỹ thuật ToFD với sóng nén trong thép. Tác động của góc chùm tia lên độ phân giải cũng được thể hiện trong hình. Tại θ = 90◦, khoảng cách giữa các đầu dò là vô hạn.
	Hình 3.2 Tác động nghiêng và lệch vết nứt lên biên độ tín hiệu từ khuyết tật tròn có đường kính 25 mm trong phương pháp kiểm tra xung dội.Vùng kẻ có mức tín hiệu tối thiểu 36dB trên 10% DAC (khoảng cách biên độ hiệu chỉnh). Các đường vòng quanh khác đ...
	Hình 3.3: Dạng hình học được sử dụng trong mô hình toán học để dự đoán phản hồi ToFD từ các vết nứt phẳng hình elip
	Hình 3.4 Thay đổi tín hiệu ToFD với độ nghiêng của khuyết tật hình elip 24 mm so với 60 mm, nằm ở vị trí 220mm dưới bề mặt kiểm tra. Bề mặt phản xạ điều chỉnh và lỗ đáy dẹt nằm giữa đầu dò thu và đầu dò phát, độ sâu 220mm, đáy phẳng nằm song song với ...
	Hình 3.5 So sánh biên độ tín hiệu ToFD được xác định qua thực nghiệm với dự đoán lý thuyết. Kết quả thực nghiệm (theo Silk [1979f]) được đưa ra với các khe hẹp 0.5 mm và khe rộng 2 mm. Giá trị lý thuyết của các khe rộng được điều chỉnh để có cùng giá ...
	Hình 3.6: So sánh dự đoán lý thuyết với biên độ tín hiệu đo được từ vết nứt mỏi dạng mở khi sử dụng chùm tia laze làm nguồn siêu âm và một đầu dò điện dung để phát hiện. Hình in từ tài liệu Ultrasonics 29, F. A. Ravenscroft, K. Newton and C. B. Scruby...

	3.1.3 Bề mặt điều chỉnh phản xạ

	3.2 So sánh biên độ của tín hiệu tạo ra nhờ các phương pháp khác
	3.2.1 Khuyết tật
	3.2.2 Quét đầu dò

	3.2.3 Tín hiệu hiệu chỉnh
	3.2.4 Độ phân giải của tín hiệu nhiễu xạ trong xung dội
	Hình. 3.7 Dạng bề mặt hiệu chỉnh phản xạ trong kiểm tra xung dội và ToFD.
	Bảng 3.1 Dự đoán thời gian truyền và biên độ xung dội

	3.2.5 Kiểm tra xung dội đối với các vết nứt dạng dải và hình tròn
	Hình 3.8: Phản hồi xung dội khi sử dụng đầu dò sóng biến dạng 60o, tần số 2 MHz với vết nứt dạng dải dọc cao 25 mm, nằm ở vị trí 82 mm dưới bề mặt kiểm tra. Kết quả ứng với 100%đường DAC  .


	3.2.6 Tín hiệu ToFD đối với khuyết tật dạng dải và hình tròn
	Hình 3.9: Phản hồi xung dội khi sử dụng đầu dò sóng biến dạng 70o, tần số 2 MHz với vết nứt đường kính 25 mm, nghiêng 7o từ đường dọc. Biên độ tín hiệu ứng với 100% DAC.
	Hình 3.10: Phản hồi xung dội khi sử dụng đầu dò sóng biến dạng 70o, tần số 2 MHz với vết nứt đường kính 25 mm, nghiêng -7o từ đường dọc. Biên độ tín hiệu ứng với 100% DAC.

	3.3 Tín hiệu ToDF từ vết nứt xiên phẳng
	Hình 3.11 Tác động lệch vết nứt lên tín hiệu ToFD của một vết nứt dạng dải không nghiêng có chiều 48.5 mm. Các điểm trên hình là giá trị thực nghiệm, còn các đường là dự đoán dựa trên Luận thuyết hình học về nhiễu xạ.

	CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ THIẾT BỊ TOFD ĐỐI VỚI
	CÁC HÌNH DẠNG ĐƠN GIẢN
	4.1 Thiết kế độ bao phủ của khuyết tật chìm
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	4.1.2 Bố trí đầu dò
	4.1.2.1 Độ bao phủ của cặp đầu dò đơn
	Hình 4.1 Sự mở rộng chùm tua tại tần số 3.5 MHz khi dùng các đầu dò 60o có đường kính 15 mm và khoảng cách 100 mm. Đường đứt nét đánh dấu khu vực 45o tới 80o mà Curtis và Hawker [1983] đã áp dụng.
	Hình. 4.2 Độ nhạy được điều chỉnh phạm vi của một cạnh vết nứt thẳng trong điều kiện trường xa và bỏ qua tác động hấp thụ [theo Hawker và Burch, 1999]. Phần hình phía trên là của cạnh đỉnh khuyết tật và phần dưới là của cạnh đáy khuyết tật.

	4.1.2.2 Bố trí đầu dò trong tấm mẫu DDT 1 và 2
	Hình 4.3: Kiểm tra khối hàn với thiết kế máy quét dạng tấm phẳng được sử dụng trong Thử nghiệm phát hiện khuyết tật (DDT)
	Hình 4.4 Đầu thiết bị quét được sử dụng trong Thử nghiệm phát hiện khuyết tật (DDT)


	4.1.3 Bố trí quét
	4.1.4 Khuyết tật nằm ngang
	4.2 Khuyết tật gần bề mặt
	4.2.1 Bố trí đầu dò
	Hình 4.5 Đầu quét DDT sử dụng cho khuyết tật gần bề mặt, đặt ở vị trí 45o.
	4.2.2 Kỹ thuật quét

	4.3 Hệ thống thu thập dữ liệu
	4.3.1 Hệ thống thiết bị DDT
	Hình 4.6: Sơ đồ bố trí hệ thống thu thập dữ liệu sử dụng trong Thử nghiệm phát hiện khuyết tật (DDT)

	4.4 Trung bình tín hiệu

	4.5 Các phát triển gần đây về thiết bị đo
	Hình 4.1 Thông số kỹ thuật của hệ thống kiểm tra ToFD
	Hình 4.2 Chức năng thu thập dữ liệu của hệ thống kiểm tra ToFD

	CHƯƠNG 5: XỬ LÝ, HIỂN THỊ VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TOFD
	5.1 Các dạng hiển thị đơn giản
	5.2 Hiển thị hai chiều
	5.2.1 Hiển thị dạng vẽ nét
	Hình 5.1: Thời gian và điện áp được hiển thị theo hai hướng trực giao, phần điều chỉnh nhỏ ở mỗi trục giữa các dấu kế tiếp thể hiện sự chuyển dịch hướng quét
	5.2.2 Hiển thị thang độ xám và màu
	5.2.2.1 Hiển thị analog

	5.2.2.2 Hiển thị số
	Hình 5.2: Màn hình phân tích phổ biến của hệ thống kiểm tra số hiện đại (hệ thống µ PIPELINE của hãng công nghệ AEA)

	5.2.3 Đầu ra bản cứng
	5.2.4 Lưu trữ, trao đổi dữ liệu thô và dữ liệu phân tích

	5.3 Phân tích dữ liệu A-scan
	5.4 Làm phẳng dữ liệu
	Hình 5.3: với tín hiệu từ một cặp đầu dò chìm trong nước ở chiều cao cố định trên bề mặt gợn sóng.
	Hình 5.4: Ảnh B-scan sau khi đã được làm phẳng dữ liệu để loại bỏ thay đổi về đường đi trong nước do bề mặt gợn sóng. So sánh hình này với hình 5.3.

	5.5 Nhận biết tín hiệu
	5.5.1 Điều chỉnh đường cung và đường cong
	Hình 5.5: Đường cong lý thuyết của trễ tín hiệu so với dịch chuyển đầu dò khi khoảng cách đầu dò là 62 mm, chiều dày lớp ốp là 7 mm. Dịch chuyển xảy ra song song với đường nối các điểm chỉ số đầu dò.
	Hình 5.6: Tín hiệu thử nghiệm từ vết nứt có cạnh ngang kéo dài
	Hình 5.7: Con trỏ hình hypebol chồng lên tín hiệu từ khuyết tật (theo Slesenger et al. [1985])
	Hình 5.8 Hình bên tay trái được in lại từ nghiên cứu của Ramsey [1987]

	5.6 Đo vị trí khyết tật
	5.6.1 Độ sâu từ bề mặt kiểm tra
	5.6.2 Vị trí dọc theo đường quét
	5.6.3 Vị trí bên

	5.7 Đo chiều dài khuyết tật
	5.7.1 Sử dụng con trỏ tạo hình để đo chiều dài khuyết tật
	Hình 5.9: Mô phỏng hình dạng khuyết tật bằng cách sử dụng con trỏ tạo hình. Hình phía trên là các vị trí liên tiếp trên con trỏ hình hypebol. Tại mỗi điểm, con trỏ chạm vào tín hiệu khuyết tật hoặc âm dội cạnh bên tại điểm mà tại đó các đường dốc khớp...
	5.7.2 Ảnh hưởng của hình dạng khuyết tật chiều dài bên ngoài khuyết tật
	Hình 5.10: Các bề mặt đẳng thời của một khuyết tận hình chữ nhật nằm giữa đầu dò phát và thu
	Hình 5.11. Bề mặt đẳng thời của một khuyết tật hình bán nguyệt nằm đối xứng giữa đầu dò phát và thu (đường đậm), phần trung tâm được dịch chuyển sang bên cạnh (đường đứt quãng).
	Hình 5.12: Tia sáng hoặc điểm từ cạnh khuyết tật hình bán nguyệt

	5.8 Xử lý tín hiệu
	5.8.1 Phương pháp xử lý nhằm tăng độ chính xác đo đạc chiều dài khuyết tật
	5.8.2 Lấy thông tin pha tín hiệu
	5.8.3 Các phương pháp xử lý tín hiệu khác
	5.9 Xác định đặc tính khuyết tật

	5.10 Nghiên cứu mô hình trong phân tích dữ liệu ToFD.
	CHƯƠNG 6: CÁC HÌNH DẠNG PHỨC TẠP
	6.1 Các mối hàn giáp nối chữ T
	Hình  6.1 Bố trí đầu dò để kiểm tra mối hàn giáp nối hình chữ T trong giai đoạn 5 thuộc chương trình của Hàn Viện
	Hình 6.2:  Tín hiệu quan sát được qua kỹ thuật ToFD trên mối hàn giáp nối hình chữ T thuộc chương trình của Hàn Viện


	6.2 Yêu cầu kiểm tra với các cấu trúc ngoài khơi
	6.3 Ứng dụng cho các cấu trúc ngoài khơi
	Hình 6.3: Ví dụ về hình dạng vết nứt được đo bằng siêu âm trong nút ở các cấu trúc ngoài khơi (theo Gardner và Bosselaar [1984]).


	6.4  Thu nhận và phân tích tín hiệu
	6.5 Kết quả thử nghiệm
	Hình 6.4 Hiển thị màn hình mạch kín dưới nước cảnh một thợ lặn vận hành thiết bị siêu âm ToFD để phát hiện và đo vết nứt
	Hình 6.5: So sánh kết quả thu được từ kỹ thuật ToFD và ACPD đối với vết nứt trong khúc nối mô phỏng của một cấu trúc ngoài khơi
	Hình  6.6: Kết quả ToFD đối với hình dạng vết nứt trong mặt cắt nối do một thợ lặn thu được trong thử nghiệm mở ở biển


	6.6 ống phun lò phản ứng áp lực nước
	Hình 6.7:  Thay đổi tín hiệu ToFD với kích thước chiều cao của khuyết tật ở bán kính trong ống phun
	Hình 6.8: Vùng bán kính ống phun thể hiện bố trí đầu dò và tọa độ áp dụng cho quét góc phương vị.
	Hình 6.9: Sơ đồ đại cương máy quét dùng để kiểm tra bán kính trong của ống phun
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