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Úvod
Zámek lopatek turbín je místem výskytu trhlin, které mohou ohrozit provoz samotné
turbíny. Je to díl komplikované geometrie, v provozu zpravidla nepřístupný žádné povrchové a
ani vizuální metodě nedestruktivního zkoušení. Prakticky jedinou možnou metodou jeho kontroly
je ultrazvuková odrazová metoda.

Možnosti ultrazvukové metody při zkoušení zámků lopatek
Ani zkoušení ultrazvukem není v případě zámků bez problémů. Přístup a možnosti na
přiložení sondy jsou velmi skromné. Zkoušení z povrchu lopatek je vzhledem k jejich geometrii
prakticky nemožné, a tak nám zůstává jen prostor mezi lopatkami. Z tohoto omezeného prostoru
je potřeba prozvučit dost velký objem materiálu a zjistit, které indikace jsou tvarové a které
pocházejí od trhlin.
Jako příklad popíšeme situaci při zkoušení jednoho typu zámku (Obr. 1), kde se trhliny
vyskytují v oblasti otvorů a šíří se k bočním plochám, k segmentům sousedních lopatek.

Obr.1 Lopatkový segment se zámkem a trhliny v oblasti jeho otvorů.

Při prozvučování čelnou sondou, z plochy mezi lopatkami, pohybem podél profilu
lopatky(dráhy w1 a w2 na obr. 2 )se dají zjistit trhliny jen v krajních segmentech zámku.
Vnitřní segmenty mají otvory mimo dosah ultrazvukového paprsku standardní sondy a
vyžadovali by si prozvučování pod přesně definovanými úhly.

Trhliny

Obr.2 Možnosti zjišťování trhlin v zámku standardní přímou sondou

Východisko z této situace nabízejí přístroje a sondy s fázovanou soustavou měničů tzv.
"phased array" (obr. 3). Elektronické vychylování ultrazvukového paprsku a v reálném
čase generované sektorové zobrazení prozvučované oblasti, které se používá v lékařské
sonografii, poskytuje v tomto případě informace i z oblastí, které běžnou čelní sondou
prozvučitelné nejsou ( obr.4). Je samozřejmé, že takový obraz bude obsahovat více
tvarových ech než echogram při zkoušení standardní přímou sondou a že jeho
interpretace nebude jednoduchá. Bolo by velmi naivní očekávat, že technikou phased
array získaný ultrazvukový obraz zámku (Obr.5) bude věrnou napodobeninou
optického obrazu. Sektorový obraz není rekonstrukcí tvaru reflektorů v prozvučované
oblasti a vyžaduje si, podobně jako klasický A-scan, interpretaci zkušeným odborníkem.

Obr.3 Přístroj Omniscan MX a sonda phased array se 16 měniči, použita k zjišťování trhlin
v zámku lopatek
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Obr.4 Tvarová echa při prozvučování zámku

L

Obr.5 Sektorové zobrazení zámku. Nahoře bez trhlin, dole s kalibrační vadou simulující
krátkou trhlinu na hraně horního otvoru

Obrazy reálných trhlin
Obraz reálných defektů se vždy více - méně odlišuje od obrazu kalibračních defektů.
Amplituda ech reálných trhlin může vlivem jejich orientace vůči ultrazvukovému svazku
značně kolísat. Podstatnější než amplituda signálu bude proto informace o dráze ultrazvuku
příslušné dané indikace. V technice phased array to znamená posoudit, jestli indikace v daném
místě sektorového obrazu je nebo není významná. I u techniky phased array je rozumné držet
se zásady uplatňované už dříve v některých klasických předpisech podle které indikace
přesahující určitou úroveň by se měly prošetřit tak, aby bylo možno stanovit jejich původ.
Malé - krátké trhliny se projeví jako ne právě výrazné indikace v určitých místech
sektorového obrazu, tedy podobně jako zářez na obr. 5.

Velké trhliny se projeví několika efekty - jednak přítomností ech v místech, kde by se za
normálních okolností neměly vyskytovat, jednak absencí některých tvarových ech, protože
zablokují přechod ultrazvuku do spodní části zámku (obr.6 ) a případně silnými tvarovými echy
na jiných místech obrazu než u bezchybného segmentu (obr.7).

Obr.6 Sektorový obraz segmentu zámku s reálnou trhlinou a její skutečný tvar.

Obr.7 Sektorový obraz segmentu se šikmě orientovanou trhlinou.

Závěr
Technikou "phased array" je při zkoušení zámků lopatek turbín možno odhalit trhliny na
místech, kde by to klasickou technikou nebylo možné. Samotné provedení zkoušky je
rychlé, nález je prezentován ve formě sektorového obrazu s možností uložení pro účely
dokumentace nebo posouzení změn při následných měřeních. Díky těmto přednostem
může být "phased array" velmi užitečnou diagnostickou technikou schopnou včas
odhalit defekty v zámcích lopatkových segmentů, které mohou vést k haváriím.
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