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Streszczenie. W artykule opisano zasad działania radiografii cyfrowej i metodyk prowadzenia bada.
Artykuł prezentuje take moliwoci techniki cyfrowej wizualizacji w aspekcie konstruowania elementów
ochrony balistycznej. Przedstawiono wyniki analizy rentgenowskiej wielowarstwowych struktur
kompozytowych typu przekładkowych (ang. sandwich), składajcych si z elementów prasowanych w stanie
ciekłym (ang. squeeze casting), przerabianych plastycznie, fragmentów ceramiki oraz zwizków
elastomerowych połczonych za pomoc innowacyjnych technik klejenia. Przedstawiono równie moliwoci
analizy jakociowej stalowych połcze spawanych przeznaczonych do zastosowa w technice wojskowej.
Słowa kluczowe: radiografia cyfrowa, panele wielowarstwowe, ochrona balistyczna.

1. WPROWADZENIE
Badania nieniszczce stosowane w warunkach braku dostpnoci do obszarów
podlegajcych analizie słu okreleniu wszelkich wad objtociowych obecnych wewntrz
badanego detalu. Racjonalnym jest korzystanie z aparatury do bada nieniszczcych,
zwłaszcza mobilnej, gdy istotne jest tempo bada, a procedury umoliwiaj natychmiastowy
dostp do wyników bada. Badania nieniszczce maj do liczn reprezentacj, w postaci
analogowych i cyfrowych metod rentgenowskich, termowizyjnych, pirometrycznych,
ultradwikowych, etc. Oferuj zatem szerokie spektrum moliwoci badawczych w takich
gałziach przemysłu, jak hutnictwo, odlewnictwo, przemysł budowlany, chemiczny,
petrochemiczny, czy przemysł obronny, a take w spawalnictwie, elektronice i energetyce [2],
[3]. Obecnie wymienia si siedem podstawowych metod NDT (ang. NDT - non destructive
technics), do których nale: ultradwikowa, radiograficzna, prdów wirowych,
magnetyczna, penetracyjna, wizualna oraz metoda bada szczelnoci [2], [3], [4].
Do tej grupy zaliczana jest take metoda pomiaru temperatury z uyciem kamer
termowizyjnych oraz pirometrów bazujca na podczerwieni, która stanowi obecnie
najbezpieczniejszy sposób analizy termicznej w przemyle energetycznym, budowlanym, czy
te odlewniczym [5].
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Rozwój rentgenowskich metod diagnostycznych jest szczególnym przykładem
ewolucji, która wymusiła w obszarach produkcyjnych wzrost jakoci m.in.: czci
samochodowych, odpowiedzialnych elementów dla wojska, lotnictwa cywilnego czy te
struktur dla przemysłu kosmicznego, przyczyniajc si do wzrostu trwałoci oraz
bezpieczestwa uytkowania rónego rodzaju rodków transportu.
Przebieg ewolucji opierał si na rezygnacji z analogowych wzmacniaczy obrazu,
pokrywanych emulsj wiatłoczuł na rzecz detektorów cyfrowych, pozwalajcych na
ledzenie struktury wyrobu w trakcie badania. Radiografia cyfrowa stała si tym samym
niezwykle skutecznym narzdziem badawczym i diagnostycznym, słucym do oceny
konstrukcji, połcze spawanych, struktury odlewów eliwnych, kompozytów metalowoceramicznych, polimerowych, a nawet tworzyw sztucznych. Zaliczana do technik
nieniszczcych radiografia cyfrowa słuy obecnie do natychmiastowej analizy niecigłoci
strukturalnych, takich jak porowatoci, pcherze, wtrcenia, niespawy, rzadzizny, a take
pknicia i wady konstrukcji.
Współczesna radiografia bazuje na zjawiskach znanych w fizyce od czasu odkrycia
promieniowania w 1895 roku przez Wilhelma Roentgena. Promieniowanie rentgenowskie
powstaje w próni w wyniku przyspieszania strumienia elektronów do poziomu 1012
pomidzy dwoma elektrodami: katod i anod. Wizka promieniowania generowana podczas
wyhamowywania elektronów na anodzie (tarczy) powoduje powstanie tzw. promieniowania
hamowania. Dodatkowo w wyniku reakcji elektronów z materiałem anody powstaje
promieniowanie charakterystyczne. Efektem takiego połczenia jest utworzenie
charakterystyki cigłej dla widma hamowania oraz pików pochodzcych od widma
charakterystycznego [1]. W tym celu tarcza lampy rentgenowskiej musi by odpowiednio
zaprojektowana; dla przykładu w rozwizaniach stacjonarnych tarcza najczciej wykonana
jest z wolframu i ustawiona pod ktem około 45°÷65° do osi padania wizki promieniowania
i połczona jest z układem odprowadzajcym ciepło, zapewniajcym stabilne parametry
ekspozycji podczas prowadzonych prac. Z kolei w lampach przenonych, gdzie liczy si waga
i szybko kontrolnych bada, korzysta si z rozwiza z wirujc anod, tak by wizka
promieniowania nie padała w to samo miejsce i nie powodowała wypalenia materiału.
Producenci tego typu urzdze zwykle wymagaj, by w trakcie eksploatacji lamp prowadzono
regularne, okresowe (raz na pół roku lub raz na rok) czynnoci sprawdzajce, zwłaszcza
wymiar ogniska, w celu zapewnienia powtarzalnoci wyników oraz utrzymania zakresu
wykrywalnoci na jednakowym poziomie [6].
To, co w radiografii analogowej było rzecz niemoliw - czyli prowadzenie bada
z uyciem systemu powikszania obrazu (widoczny był tu wpływ nieostroci obrazu poprzez
duy udział składowej nieostroci geometrycznej pochodzcej od wymiaru ogniska lampy),
stało si moliwe w radiografii cyfrowej, w której uywa si lamp rentgenowskich z jak
najmniejszym wymiarem ogniska (0,4; 1,0 mm). Pozwala to na zmniejszenie odległoci
lampa – detal, obnienie parametrów ekspozycji, a w efekcie przekłada si na wzrost
wykrywalnoci i ostroci obrazu [7].
Sercem układu radiografii cyfrowej jest płaski detektor DDA (ang. – Digital detektor
array), który dokonuje inwersji promieniowania rentgenowskiego poprzez foli scyntylacyjn
na wiatło widzialne. Za jego pomoc nastpnie prowadzony jest odczyt wartoci poziomu
wiatła przez matryc fotodiod i w ostatnim kroku nastpuje przekształcenie obrazu na sygnał
cyfrowy. Sygnał ten, po przetworzeniu do postaci obrazu, trafia na ekran monitora [8], [9].
Współczesne detektory DDA zbudowane s z matrycy złoonej z fotodiod, które
ułoone blisko siebie pokrywaj cały badany zakres, zapewniajc ogromn precyzj
i szybko działania. Poza standardowymi parametrami detektora DDA, jak rozmiar piksela
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i liczba klatek na sekund, kady producent dodatkowo okrela takie parametry, jak:
podstawow rozdzielczo przestrzenn, czuło kontrastow, warto zwłoki, wydajno
detektora oraz zakres badanej gruboci zgodnie z norm ASTM E2597 [10]. Zbiór wszystkich
wymienionych parametrów prezentowany jest za pomoc tzw. wykresu „pajczynowego”.
Prawidłowo dobrany detektor, odpowiedni do planowanych kontroli materiałów
i stosowanych energii, cechuje si zwikszon ywotnoci. Najczciej przejawia si to
ograniczeniem pojawiajcej si z czasem liczby martwych pikseli lub klastrów, które
wpływaj na tworzenie stref martwych w kontrolowanym obszarze. Prawidłowy wybór
powinien dotyczy take lampy rentgenowskiej. Dobrze dobrana lampa, zwłaszcza
w kontekcie rodzaju badanych materiałów oraz ich wymiarów, umoliwia prowadzenie
znormalizowanych bada i kontroli, przyczyniajc si do poprawy jakoci produkcji.
Radiografia cyfrowa najbardziej sprawdza si w warunkach produkcji odlewów
cinieniowych, a wic odlewów, których dotycz szczególne wymagania ze strony przemysłu
motoryzacyjnego, AGD lub lotniczego. Kontrola jakoci prowadzona t metod w trakcie lub
na kocu cyklu produkcyjnego dopuszcza prawidłowo wykonane odlewy do dalszych
zastosowa, pozwalajc na wyodrbnienie szczególnie tych o podwyszonej szczelnoci,
eliminujc jednoczenie wyroby wadliwe. „Szczelne” lub nawet „super szczelne” odlewy
cinieniowe s w duym stopniu pozbawione porowatoci gazowej powstałej w procesie
odlewniczym w wyniku okluzji gazów. Ocenie porowatoci poddaje si odlewy cinieniowe
na podstawie takich norm jak: ASTM 2973, zastpujca starsz E 505, oraz VDG P201/VW
50097 i P202 / VW50093 [11], [12], [13]. Spełnienie tych norm bezporednio przekłada si
na zapewnienie bezpieczestwa eksploatacji poszczególnych komponentów w motoryzacji
[14]. Spotyka si równie wyniki bada radiograficznych dotyczcych odlewów eliwnych
lub staliwnych, do analizy których wymagane s znacznie mocniejsze lampy rentgenowskie
ni w przypadku metali nieelaznych [15].
2. BADANIA STRUKTUR KOMPOZYTOWYCH
Przedmiotem bada przeprowadzonych w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie były
zbudowane w ramach projektu MODPANC wielowarstwowe panele ochronne oraz wybrane
elementy systemu ich mocowania do chronionych obiektów. Badania zrealizowano
z wykorzystaniem przemysłowego systemu rentgenowskiego typu MU2000 firmy Yxlon
International GmbH (rys. 1) słucego do prowadzenia bada kontroli, jakoci odlewów,
odkuwek, złczy spawanych, ceramiki i innych. Celem bada rentgenowskich było
ujawnienie niezgodnoci w postaci pkni, przesuni warstw, braków wypełnienia klejem
lub elastomerem, rzadzizn i pcherzy gazowych, a take rozwarstwie powstałych w wyniku
oddziaływania drga na struktur paneli wielowarstwowych. Analizowano take rodzaj
i zakres deformacji paneli poddanym próbom balistycznym oraz jako spawów wykonanych
w pancerzu zasadniczym słucych do mocowania uchwytów pod dodatkowe panele
wielowarstwowe. Badanie realizowano poprzez przemieszczanie zamocowanego na stole
manipulatora badanego obiektu w szeciu osiach. Podczas kontroli wykorzystano
półautomatyczny program, pozwalajcy na prowadzenia prac w sposób powtarzalny
i usystematyzowany, oraz nastawy rczne w celu zmian parametrów detektora DDA
i dostosowanie powikszenia geometrycznego do wykonywanego zadania. Charakterystyczne
parametry urzdzenia pomiarowego podane zostały w pkt. 2.1. artykułu.
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2.1.

Parametry urzdzenia MU 2000

1. Zamknita lampa rentgenowska Y.Tu160-D06 o napiciu przyspieszajcym 160 kV.
2. Mała plamka ogniskowa 0.4 mm (wg norm EN 12543).
3. Dua plamka ogniskowa 1.0 mm (wg norm EN 12543).
4. Moc lampy dla małej plamki ogniskowej 0.8 kW.
5. Moc lampy dla duej plamki ogniskowej 1.8 kW.
6. Cyfrowy detektor DDA o obszarze powierzchni roboczej: 200x200 mm.
7. Ilo klatek (czstotliwo próbkowania): do 25 klatek/s przy pełnej rozdzielczoci.
8. Maksymalny rozmiar pojedynczego piksela: 200 µm.

Rys. 1. Wntrze urzdzenia MU 2000 – widoczna lampa rentgenowska 160 kV
2.2.

Zastosowane nastawy aparatury badawczej

1. Napicie: 82 - 160 kV.
2. Prd: 2,0 mA.
3. Ognisko lampy: 0,4 mm (wg PN EN 12543).
4. Odległo lampa – detektor (FFD): 700 mm.
5. Powikszenie: M = 2.
6. Czas integracji: 133 ms.
7. Czuło detektora: 50%.
8. Rozmiar piksela: 200 x 200 µm.
2.3.

Metodyka bada

Przygotowanie detali do bada odbywa si zazwyczaj poprzez okrelenie oczekiwanych przez
klienta poziomów jakoci lub klas oceny, normatywnie załoonych dla materiałów, z których detal jest
zbudowany. W przypadku wielowarstwowych struktur kompozytowych badania RTG nie mieszcz si
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w istniejcych normach, dajc jedynie jakociowy wgld w stan struktury. Moliwe jest zatem
stwierdzenie, e pewien układ podstruktur lub poszczególnych elementów pozostaje w zgodzie
z załoeniami projektu lub został zmieniony w wyniku oddziaływania czynników zewntrznych,
wynikajcych z warunków wczeniej przeprowadzonych testów (bada mechanicznych, prób
balistycznych itp). Dlatego ustalenie parametrów bada, przy których spełniona bdzie wykrywalno
niezgodnoci odbywa si na bieco, zgodnie z oczekiwaniami operatora. Po wstpnym doborze takich
parametrów ekspozycji, jak napicie i natenie prdu, dokonuje si ustawie systemu w zakresie tzw.
kalibracji offsetu i wzmocnienia obrazu. W przypadku natomiast odlewów monolitycznych i jednolitych
pod wzgldem materiału - budulca, po przygotowaniu systemu do bada weryfikuje si jako
otrzymanych obrazów poprzez sprawdzenie poziomu wykrywalnoci przy uyciu wzorców
prcikowych i/lub otworkowych zgodnie z normami. Tak przygotowany system jest gotowy do kontroli
badanych detali z moliwoci badania na ywo lub w formie zapisu zdj z prowadzonych prac.
Natomiast w przypadku złoonych materiałów kompozytowych - identycznych z opisywanymi
w artykule, sprawa jest niezmiernie utrudniona ze wzgldu na wielorako wykorzystanych w budowie
paneli materiałów. Stosowanie wzorców prcikowych i/lub otworkowych wydaje si by sensowne
w momencie, gdy operator decyduje si na analiz panelu w oparciu o parametry wyregulowane
wzgldem pierwszego, wybranego materiału, z którego zbudowany jest element złoonego układu.
Naley jednak pamita, e kady z uytych materiałów struktury charakteryzuje si odmiennym
spektrum właciwoci fizykochemicznych, z gstoci na czele.
3. WYNIKI BADA
Wykonane badania paneli wielowarstwowych, w wyniku których otrzymano zdjcia
cyfrowe pokazano na rys. 2.

Rys. 2. Cyfrowe obrazy rentgenowskie wielowarstwowych paneli ochronnych
b) moduł opancerzenia IOD złoony z układu
a) wielowarstwowy moduł opancerzenia IMN
OML Skawina z otworem mocujcym

brył ceramicznych w osnowie metalowej

Rysunek 2a przedstawia wielowarstwowy panel wykonany metod klejenia. Jasne plamy
sugeruj rozwarstwienie kleju powstałe w wyniku cyklicznie zmiennych obcie
przyłoonych w próbie wibracyjnej.
Rysunek 2b przedstawia wielowarstwowy panel wykonany metod odlewania.
Ciemniejsze obszary przedstawiaj umiejscowienie ceramicznych sfer. Odcie szaroci tła
otaczajcego sfery przedstawia zmiany gruboci metalicznej osnowy modułu.
Cyfrowa analiza radioskopowa, mimo uwarunkowa opisanych w pkt. 2.3, pozwala jednak
w sposób jednoznaczny zidentyfikowa rodzaj i zakres destrukcji pancerza, wynikajcy z wczeniej
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przeprowadzonych prób balistycznych. Zarówno bdcy ladem pocisku otwór przelotowy, odklejona
płytka z osadzonymi półsferami, jak i rozproszone w strukturze odłamki zniszczonych brył
ceramicznych s wyranie widoczne w cyfrowym obrazie rentgenowskim zaprezentowanym na
rysunku 3a. Obraz dokumentujcy efekty zwizane z penetracj pancerza przez pocisk, moe by
rejestrowany z wielu pozycji ze wzgldu na moliwoci sterowania układem mocowania próbki
i zestawem ródło-detektor w dowolnej osi, co widoczne jest na rysunku 3b.

Rys. 3. Cyfrowe obrazy rentgenowskie wielowarstwowych modułów opancerzenia
poddanych próbom balistycznym
a) widok obszaru destrukcji modułu IOD

b) ten sam moduł widziany pod ktem 90o

Przy ocenie takich elementów, jak spoina wraz z kołkiem dystansowym zamontowanym na
stalowym pancerzu zaistniała potrzebawykorzystania maksymalnej wartoci napicia
(160 kV) dostpnego dla lampy rentgenowskiej systemu MU 2000, ze wzgldu na gsto stali uytej
do wykonania kołka i blachy oraz samej spoiny. Dlatego prezentowany na rysunku 4-cyfrowy obraz
rentgenowski cechuje si wysokim poziomem szumów, wynikajcych z wartoci powikszenia.

Rys. 4. Powikszony obraz rentgenowski spoiny
Przy zachowaniu pewnej szczegółowoci detalu, pozwalajcej na stwierdzenie
równomiernoci w połoeniu spoiny, utracono rozdzielczo, umoliwiajc identyfikacj
drobnych niecigłoci, takich jak pory i pknicia.
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4. PODSUMOWANIE
Kontrola jakoci przy uyciu urzdzenia RTG wyposaonego w system filtrów
cyfrowych pozwoliła w sposób powtarzalny i wiarygodny okreli obszary nasilenia
niecigłoci, dziki czemu moliwa była identyfikacja obszarów uszkodzonych podczas prób
mechanicznych i balistycznych, a w rezultacie mona było okreli rekomendacje dla
ewentualnych zmian w konstrukcji paneli.
Radiogram cyfrowy pozwala na analiz propagacji pkni, jak równie ladów
powstałych w wyniku oddziaływa mechanicznych, takich jak wibracje, wstrzsy, uderzenia
oraz oddziaływa termicznych, takich jak nadtopienia, porowatoci itp. Wewntrzna struktura
wielowarstwowych paneli ochronnych, przedstawiona na rysunkach 2 i 3, zwykle nie jest
widoczna okiem nieuzbrojonym.
Wykorzystanie promieniowania rentgenowskiego umoliwia ocen prawidłowoci
wykonania paneli, stopnia uporzdkowania elementów składowych i jakoci wykonanych
połcze (rys. 2a, 2b). Daje równie moliwo oceny efektów destrukcji modułów
opancerzenia powstałej w wyniku ostrzału w próbie balistycznej oraz ustalenia wielkoci
obszaru zniszcze, zasigu penetracji odłamków i samego pocisku (rys. 3). Badania
rentgenowskie mog obejmowa równie analiz połcze spawanych (rys. 4) systemu
mocowania opancerzenia dodatkowego.
5. LITERATURA
[1]

[2]

Hanke R., Fuchs T., Uhlmann N.: X-ray based methods for non-destructive testing and
material characterization, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research
A 591 (2008) s. 14–18.
Kochel M., Pasieka D.: Badania nieniszczce konstrukcji spawanych. Szybkobiene
Pojazdy Gsienicowe (43) nr 1/2017, (s. 5-13). ISSN: 0860-8369. OBRUM sp. z o.o.
Gliwice, marzec 2017.

[3]

PN-EN 17636-2. Badanie nieniszczce spoin – Badanie radiograficzne. Cz 2:
Techniki promieniowania X i gamma z detektorami cyfrowymi.

[4]

Lewiska-Romicka A.: Badania nieniszczce. Podstawy defektoskopii. WNTWydawnictwa Naukowo-Techniczne 2001.

[5]

Długosz P., Darłak P., Reguła T., Analiza termowizyjna procesów odlewniczych.
Innowacje w odlewnictwie cinieniowym. Cz. IV, Instytut Odlewnictwa, Kraków
(2011), 23–37, ISBN 978-83-88770-60-9

[6]

Tomograf; www.yxlon.com, [Dostp: 30.03.2017].

[7]

–
Charakterystyki
ogniskowych
PN-EN
12543.
Badania
nieniszczce
w przemysłowych układach lamp rentgenowskich stosowanych w badaniach
nieniszczcych. Czci 1-5.

[8]

ASTM E2597-14. Standard Practice for Manufacturing Characterization of Digital
Detector Array.

[9]

Detektor; www.perkinelmer.com/pl/imaging-components/detectors,
[Dostp: 30.03.2017].

50

Piotr DŁUGOSZ, Paweł DARŁAK, Maciej KOCHEL, Marcin MATUSZEWSKI

[10] Ewert U.: Progress in Digital Industrial Radiology Part I: Radiographic Techniques
– Film Replacement and Backscatter Imaging. Badania nieniszczce i diagnostyka
1-2/2016. ISSN 2451-4462. Agenda Wydawnicza SIMP, padziernik 2016.
[11] ASTM 2973 Standard Digital Reference Images for Inspection of Aluminum and
Magnesium Die Castings.
[12] VDG P201/VW 50097 Porosity of Metal Castings.
[13] VDG P202 / VW50093 Porosity of Metal Castings.
[14] Beuchner H.-J.: Veraenderungen der globalen Umfeldbedingungen in der GiessereiIndustrie, Giesserei 2014 Jg.101, H.12 s. 96-99.
[15] Hanus U., Fuereder M. Non-destructive testing of heavy cast steel components,
Foundry Tr. J. 2009, Vol. 182, nr 3666, s. 174-176.
W artykule wykorzystano wyniki prac projektu „Dodatkowe, modularne opancerzenie
kołowych transporterów opancerzonych i platform gsienicowych” finansowanego
ze rodków NCBIR, Warszawa w ramach 4. Konkursu BIO. Umowa nr DOBR –
BIO4/024/13237/2013. NCBIR, Warszawa 2013.

APPLICATION OF DIGITAL RADIOGRAPHY IN MATERIALS
ENGINEERING

Abstract. The article describes the principle of digital radiographic methods and research methodology.
It also presents the capabilities of digital visualisation with regard to designing ballistic protection components.
Results are presented of X-ray analyses of composite sandwich structures consisting of squeeze cast plastic
worked elements and elastomeric compounds bound using innovative adhesive binding methods. Capabilities are
also presented of qualitative analysis of steel welded joints for military applications.
Keywords: digital radiography, sandwich panels, ballistic protection

