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LỜI GIỚI THIỆU 

 

 Trong những năm qua, dạy nghề đã có những bước tiến vượt bậc cả về số 

lượng và chất lượng, nhằm thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật 

trực tiếp đáp ứng nhu cầu xã hội. Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ 

trên thế giới, lĩnh vực cơ khí chế tạo nói chung và ngành Hàn ở Việt Nam nói 

riêng đã có những bước phát triển đáng kể. 

Chương trình khung quốc gia nghề hàn đã được xây dựng trên cơ sở phân 

tích nghề, phần kỹ thuật nghề được kết cấu theo các môđun. Để tạo điều kiện 

thuận lợi cho các cơ sở dạy nghề trong quá trình thực hiện, việc biên soạn giáo 

trình kỹ thuật nghề theo theo các môđun đào tạo nghề là cấp thiết hiện nay. 

Mô đun 35: Kiểm tra và đánh giá chất lượng mối hàn theo tiêu chuẩn quốc 

tế  là mô đun đào tạo nghề được biên soạn theo hình thức tích hợp lý thuyết và 

thực hành. Trong quá trình thực hiện, nhóm biên soạn đã tham khảo nhiều tài 

liệu công nghệ hàn trong và ngoài nước, kết hợp với kinh nghiệm trong thực tế 

sản xuất.  

Mặc dầu có rất nhiều cố gắng, nhưng không tránh khỏi những khiếm khuyết,  

rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của độc giả để giáo trình được hoàn 

thiện hơn. 

                         Xin chân thành cảm ơn! 

                                                                               Tháng 12 năm 2011 

                   Nhóm biên soạn 
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MÔ ĐUN: KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG MỐI HÀN  

THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ 

Mã số mô đun: MĐ 25 
 

I. VỊ TRÍ, Ý NGHĨA, VAI TRÒ CỦA MÔ ĐUN:  

 Môđun Kiểm tra chất lượng mối hàn theo tiêu chuẩn quốc tế là mô đun 

chuyên môn nghề, được bố trí sau khi học xong các môn học kỹ thuật cơ sở, mô 

đun MĐ13, MĐ19.   

        Là môđun có vai trò quan trọng, người học được trang bị những kiến thức, 

kỹ năng sử dụng dụng cụ, thiết bị kiểm tra, phương pháp kiểm tra đánh giá chất 

lượng mối hàn để ứng dụng trong sản xuất, tiếp cận với tiêu chuẩn quốc tế.  

II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN: 

  - Giải thích được các khái niệm của các phương pháp kiểm tra chất lượng 

mối hàn.  

 - Lựa chọn được phương pháp kiểm tra chất lượng mối hàn đối với từng mối 

hàn để  đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và kinh tế. 

 - Nêu được nguyên lý hoạt động, trình tự vận hành, phạm vi ứng dụng của 

các loại thiết bị kiểm tra chất lượng mối hàn. 

 - Mô tả đúng quy trình kiểm tra chất lượng mối hàn theo tiêu chuẩn quốc tế 

 - Hiểu được các tiêu chuẩn quốc tế về kiểm tra chất lượng mối hàn. 

 - Viết báo cáo, kết luận được tính khả dụng ? của mối hàn. 

 - Giải thích các quy định an toàn khi kiểm tra chất lượng mối hàn. 

        - Kiểm tra, đánh giá được chất lượng mối hàn theo các tiêu chuẩn hiện 

hành. 

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

Số 

TT 
Tên các bài trong mô đun 

Thời gian (giờ) 

Tổng  

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra 

1 
Kiểm tra mối hàn bằng thử nghiệm 

phá hủy 
10 4 6  

2 Kiểm tra không phá hủy 30 20 9 1 

3 
Đánh  giá chất lượng mối hàn theo 

tiêu chuẩn AWS 
16 6 9 1 

4 
Đánh  giá chất lượng mối hàn theo 

tiêu chuẩn ASME 
16 6 9 1 

5 
Đánh  giá chất lượng mối hàn theo 

tiêu chuẩn API 
16 4 12  

6 Kiểm tra kết thúc mô đun 2   2 

7        Cộng 90 40 45 5 
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YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ HOÀN THÀNH MÔ ĐUN 

1. Kiểm tra đánh giá trước khi thực hiện mô đun: 

       - Kiến thức: Đánh giá qua kết quả của MĐ21, kết hợp với vấn đáp hoặc trắc 

nghiệm kiến thức đã học có liên quan đến MĐ20. 

       - Kỹ năng: Được đánh giá qua kết quả thực hiện bài tập thực hành của  

MĐ21. 

2. Kiểm tra đánh giá trong khi thực hiện mô đun: 

        Giáo viên hướng dẫn quan sát trong quá trình hướng dẫn thường xuyên về 

công tác chuẩn bị, thao tác cơ bản, bố trí nơi làm việc...  Ghi sổ theo dõi để kết 

hợp đánh giá kết quả thực hiện môđun về kiến thức, kỹ năng, thái độ.  

3. Kiểm tra sau khi kết thúc mô đun: 

3.1. Về kiến thức: 

     Căn cứ vào mục tiêu môđun để đánh giá kết quả qua bài kiểm tra viết, kiểm 

tra vấn đáp, hoặc trắc nghiệm đạt các yêu cầu sau: 

- Nguyên lý hoạt động, trình tự vận hành, phạm vi ứng dụng của các loại 

thiết bị kiểm tra chất lượng mối hàn. 

- Các yêu cầu của kiểm tra đánh giá chất lượng mối hàn. 

- Tính toán độ cứng theo các phương pháp như: Brinell (HB), Vickers 

(HV), Rockwell (HR). 

 - Các bước khi tiến hành kiểm tra chất lượng mối hàn. 

 - Các tiêu chuẩn đánh giá mối hàn. 

3.2. Về kỹ năng: 

       Được đánh giá bằng kiểm tra trực tiếp các thao tác trên máy, qua chất lượng 

của bài tập thực hành đạt các kỹ năng sau: 

  - Sử dụng các loại dụng cụ thiết bị kiểm tra. 

- Kiểm tra, đánh giá chất lượng mối hàn theo tiêu chuẩn . 

 - Viết báo cáo các phương pháp kiểm tra, kết luận được tính khả dụng của 

mối hàn. 

3.3 Về thái độ: 

Được đánh giá qua quan sát, qua sổ theo dõi đạt các yêu cầu sau: 

- Chấp hành quy định bảo hộ lao động; 

- Chấp hành nội quy thực tập; 

- Tổ chức nơi làm việc hợp lý, khoa học; 

- Ý thức tiết kiệm nguyên vật liệu; 

- Tinh thần hợp tác làm việc theo tổ, nhóm. 
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Bài 1: KIỂM TRA MỐI HÀN BẰNG THỬ NGHIỆM PHÁ HỦY 

Mã bài: 21.1 

 

Giới thiệu: 

Kiểm tra chất lượng mối hàn bằng thử ngiệm phá hủy là phương pháp 

kiểm tra thực tế trên mẫu hàn, nhằm mục đích kiểm tra cơ tính kim loại cơ bản, 

cơ tính của kim loại của mối hàn, kiểm tra sự hợp lý của quy trình hàn và tay 

nghề thợ hàn.  Phương pháp này thường được thực hiện trên mẫu chuẩn trước 

khi thực hiện hàn các kết cấu có vật liệu, chế độ hàn tương tự như mẫu. 

Mục tiêu:  

        - Giải thích được khái niệm của  phương pháp kiểm tra chất lượng mối 

hàn bằng phương pháp phá hủy. 

  - Nêu được nguyên lý hoạt động, trình tự vận hành, phạm vi ứng dụng của 

các loại thiết bị kiểm tra chất lượng mối hàn bằng phương pháp phá hủy. 

 - Tính toán được độ cứng theo các phương pháp như: Brinell, Vicker và 

Rokwell. 

 - Sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị khiểm tra chất lượng mối hàn 

bằng phương pháp phá hủy. 

 - Viết báo cáo kiểm tra chính xác, đầy đủ; kết luận được tinhd khả dụng 

của mối hàn. 

 - Đảm bảo an toàn cho con người và trang thiết bị. 

 Nội dung:  

1. Thử kéo 

1.1 Thiết bị thử kéo và kỹ thuật thử kéo 

               

 

Hình 21.1 Máy thử kéo nén dùng tenzo cầu điện trở điều khiển bằng máy tính  

- Máy thử kéo nén gồm hệ thống thủy lực, điều khiển xi lanh 2 chiều để 

tạo ra lực kéo hoặc nén. 

 - Mẫu thử được kẹp hai đầu lên hai cặp má kẹp nhờ hệ thống thủy lực, 

hoặc bộ phận chày và cối uốn 
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 - Bộ phận ghi nhận kết quả là các tenzo cầu điện trở  được dán chéo 45 độ 

trên cần chịu lực. 

 - Kết quả được ghi nhận và truyền về bộ sử lý digital có kết nối với máy 

tính để đọc và kết xuất số liệu.   

1.2 Kích thước mẫu thử 

 - Để thử các phần của liên kết hàn và kim loại nóng chảy, người ta xác 

định độ bền phần yếu nhất của mẫu hàn giáp mối và 

 

    

     
Hình 21.2  Mẫu hàn giáp mối: a)  loại bình thường; b- loại có vấu 

 

Chiều dày kim loại 

cơ bản a (mm) 

Kích thước mẫu (mm) 

Chiều rộng 

làm việc b 

Chiều rộng 

vấu kẹp b1 

Chiều dài làm 

việc l 

Chiều dài 

tổng L 

đến 6 15 0,5 25 50 

L + 2h 

6 - 10 20 0,5 30 60 

10 - 25 25 0,5 35 100 

25 - 50 30 0,5 40 160 

50 – 70 35 0,5 45 200 

Bảng 21.1 Kích thước của mẫu thử tiêu chuẩn  

Ghi chú: Chiều dài phần vấu kẹp phụ thuộc vào loại máy thử 

   Khi thử kéo cần xác định các thông số sau: 

 Giới hạn chảy ch  (MPa) 

 Độ bền b = P/F   trong đó:  P- tải trọng lớn nhất khi đứt mẫu (N) 
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      F- tiết diện ngang của mẫu (mm
2
) 

 Độ giãn dài tương đối khi đứt  =(l1-l0)/l0*100% 

 trong đó: l0, l1 – chiều dài mẫu ban đầu và sau khi đứt 

 Độ co thắt tương đối khi đứt  =(F0-F1)/F0*100%  

  trong đó: F1- tiết diện ngang của mẫu khi đứt 

Trường hợp cần xác định độ bền của mối hàn thì mẫu có dạng như (Hình 21.3 ) 

 
Hình 21.3 Mẫu xác định độ bền 

Vì mẫu bị khoét lõm ngay ở mối hàn nên khi kéo sự phá hủy sẽ xảy ra tại 

mối hàn. Độ bền khi thử tính theo công thức: 

  b = k*P/F trong đó k là hệ số, với thép thường lấy k = 0,9 

Chiều dày 

kim loại cơ 

bản 

Chiều rộng 

công tác 

Chiều dài 

công tác 

Chiều rộng 

vấu kẹp 

Bán kính 

lượn R 

Chiều dài 

tổng 

Đến 4,5 

4,5 – 10 

10 - 25 

15 0,5 

20 0,5 

25 0,5 

40 

60 

80 

25 

30 

38 

8  1 

15  1 

20  1 

L= l+2h 

Bảng 21.2Kích thước mẫu 

1.3  Biểu đồ ứng suất - biến dạng khi thử kéo. 

 

 
Hình 21.4a Biểu đồ ứng suất - biến dạng khi thử kéo 
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Hình 21.4b Trạng thái của mẫu đối với ứng suất và biến dạng khi thử kéo 

 

1.4 Vị trí lấy mẫu thử kéo 

 

 
Hình 21.5 Hình dạng và vị trí lấy mẫu thử kéo dọc kim loại mối hàn  
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Hình 21.6 Vị trí lấy mẫu thử kéo ngang  mối hàn  

1.5Tiêu chuẩn n: 

 

b [ b]

 

 

[ b]  

 

  

  

  

 b [N/mm
2
], hoặc [MPa] 
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 Trình tự thực hiện: 

TT Nội dung Hình vẽ minh họa 
Dụng cụ- 

thiết bị 

Yêu cầu 

đạt được 

1 Cắt mẫu 

 
 

 

- Bản vẽ 

chi tiết 

của mẫu 

- Máy cưa 

ngang 

- Máy 

phay vạn 

năng 

- Cắt 

mẫu 

đúng vị 

trí quy 

định 

- Mẫu 

đúng 

kích 

thước 

 

 

2 
Kẹp mẫu 

thử 

 

 

- Máy thử 

kéo 

- Kẹp mẫu 

đủ lực kẹp 

- Kẹp 

đúng vị 

trí, đảm 

bảo chắc 

chắn 

3 
Khởi động 

Computer 

Sơ đồ kết nối máy tính và máy kéo 

- Máy tính 

- Cable 

kết nối 

- Phần 

mềm Test 

max 

- Khai báo 
đúng 

thông số, 

tính chất 

vật liệu, 

kích 

thước 

- Khai báo 

đúng giá 

trị cần đo 

- Tỷ lệ 

biểu đồ 

output đủ 

để xác 

định kết 

quả 
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4 Kéo 

 

- Máy tính 

- Máy thử 

kéo 

- Hướng 

dẫn sử 

dụng máy 

- Đảm bảo 

an toàn 

- Ra lệnh 

mềm từ 

máy tính 

5 
Đọc ghi 

kết quả 

 

- Form báo 

cáo thử kéo 

- Máy in và 

giấy in 

Ghi chính 

xác kết 

quả vào 

Form bao 

cáo. 

 

- Mẫu báo cáo kết quả 
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Bài tập và sản phẩm thực hành 

Câu 1: Trình bày các bước thực hiện và kích thước mẫu khi thử kéo dọc 

mối hàn giáp mối để kiểm tra độ bền kim loại qua hàn. 

Câu 2:  Kiểm tra và viết báo cáo theo tiêu chuẩn D1.1M2008 cơ tính của 

mối hàn giáp mối thực hiện bằng phương pháp hồ quang tay, kích thước như 

Hình 21.6 
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2. Thử uốn: 

2.1 Mục đích 

 - Nhằm mục đích xác định độ toàn vẹn và tính dẻo của mối hàn giáp mối 

xem có đạt không. Phép thử được tiến hành trên các mẫu phẳng từ liên kết hàn. 

Khi thử người ta xác định góc uốn  tại thời điểm xuất hiện vết nứt đầu tiên ở 

vùng chịu kéo của mẫu. Góc uốn đó đặc trưng cho biến dạng dẻo của liên kết 

hàn.       

     a- mối hàn dọc                                             b- mối hàn ngang 

Hình 21.7 Mẫu thử uốn 

 

  2.2- Các phương pháp thử uốn. 

 
Hình 21.8 Các phương pháp thử uốn 

  

 
Hình 21.9 Tình trạng xảy ra ở  mẫu sau khi thử uốn 
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Khi cắt mẫu xong cần phải gia công phần nhô của mối hàn bằng mặt với 

kim loại cơ bản. Phần chịu uốn của mẫu có chiều dài l phải được giũa cạnh 

thành bán kính bằng 20% chiều dày mẫu nhưng không quá 3 mm.  

  Tùy từng trường hợp mà tiến

 

Thí nghiệm được thực hiện trên máy nén theo sơ đồ trên. Chày ép thường 

có đường kính phần tiếp xúc với mẫu gấp hai lần chiều dày kim loại cơ bản 

(D=2a).  

a (mm) <2 2 – 4 4 – 8 8 – 10 10 – 26 >26 

r (mm) 2 4 8 10 20 25 

Bảng 21.3  Bán kính r của gối lựa chọn theo giá trị sau 

 Để thử được chính xác, tốc độ ép không nên quá lớn (<15 mm/ph). Khi ép 

đột ngột dễ sinh ra nứt hoặc phá hủy mẫu. Quá trình thử phải quan sát tỉ mỉ. Khi 

thấy xuất hiện rãnh nứt có chiều dài nhỏ hơn 5 mm, nếu tiếp tục tăng lực mà nó 

không phát triển thêm thì có thể tiếp tục uốn cho đến khi đạt góc uốn cho trước, 

hoặc ép kẹp. Giá trị góc  khi vết nứt đầu tiên xuất hiện được đo bằng thước 

chuyên dùng. 

     

Loại mẫu 
Chiều dài a 

(mm) 
Chiều rộng b 

(mm) 
Chiều dài mẫu 

L (mm) 

Chiều dài 

chịu uốn l 

(mm) 

Mối hàn dọc 
đến 5 
5 ÷ 50 

a +15 
a +30 

2,5D +80 

L/3 
Mối hàn 
ngang 

đến 5 

5 ÷ 10 
10 ÷ 25 

1,5a ( 10) 

20 

30 

2,5D +80 

2,5D +80 
3D +80 

Ghi chú: D – đường kính chày ép (mm). 

Bảng 21.4 Kích thước mẫu để uốn tĩnh. 

Trường hợp mối hàn ống (dọc hay ngang) – nếu ống có đường kính nhỏ 

không thể cắt riêng thì chọn mẫu như  (Hình 21.1.4)  

  
Hình 21.10 Mẫu ống thử uốn 
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  Gia công mẫu như trường hợp trên. Mức độ biến dạng dẻo được xác định 

bằng khoảng cách giữa hai mặt ép như (Hình 21.1.5). Giá trị b đo được khi xuất 

hiện vết nứt đầu tiên ở mối hàn. 

 
Hình 21.11  Sơ đồ thử uốn 

   

 

    -  

 +  

 +  

 + 
o
, 120

o
, 180

o
). 

 +  

 +  

2.3 Trình tự thực hiện: 

TT Nội dung Hình vẽ minh họa 
Dụng cụ- 

thiết bị 

Yêu cầu đạt 

được 

1 Cắt mẫu 

 

 

Kích thước mẫu thử uốn 

- Bản vẽ 

chi tiết 

của mẫu 

- Máy cưa 

ngang 

- Máy 

phay vạn 

năng 

- Cắt mẫu 

đúng vị trí 

quy định 

- Mẫu đúng 

kích thước 
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2 
Gá mẫu 

thử 

 

- Máy thử 

uốn. 

- Bộ đầu 

uốn 

 

- Đặt đúng vị 

trí, đảm bảo 

chắc chắn 

3 
Khởi động 

Computer 

 

- Máy tính 

- Cable 

kết nối 

- Phần 

mềm Test 

max 

- Khai báo 

đúng thông 

số, tính chất 

vật liệu, kích 

thước 

- Khai báo 

đúng giá trị 

cần đo 

- Tỷ lệ biểu 

đồ output đủ 

để xác định 

kết quả 

4 Uốn 

 

- Máy tính 

- Máy thử 

uốn 

- Hướng 

dẫn sử 

dụng máy 

- Đảm bảo an 

toàn 

- Ra lệnh 

mềm từ máy 

tính 

5 
Đọc ghi 

kết quả 

 

- Form 

báo cáo 

thử uốn 

- Kính lúp 

- Đọc đúng vị 

trí xảy ra vết 

nứt, tình 

trạng nứt 
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2.4 Báo cáo kết quả (cùng phom với báo cáo thử kéo) 

 
 

Bài tập và sản phẩm thực hành 

Câu 1: Trình bày các bước thực hiện và kích thước mẫu khi thử uốn mặt, 

uấn chân, uốn cạnh, uốn dọc mối hàn. 

Câu 2:  Kiểm tra uấn cạnh, uốn chân và uốn mặt mối hàn; viết báo cáo 

theo tiêu chuẩn D1.1M2008 mối hàn có kích thước như Hình 21.6 
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 3. Thử va đập  

3.1-Khái niệm 

   Độ dai va đập (ak) là khả năng vật liệu chịu tải trọng động mà không bị 

phá huỷ giòn.  

  Các giá trị độ dai va đập được quy định trong nhiều tiêu chuẩn,

 

   Các điều kiện xuất hiện vết nứt bao gồm ứng suất do biến dạng theo các 

chiều vuông góc với ứng suất chính, trạng thái và sự tập trung ứng suất. Các giá 

trị năng lượng (công phá hủy) xác định từ sự thử độ dai va đập được dùng trong 

kiểm tra chất lượng vật liệu. So sánh các vật liệu, xác định sự biến thiên độ dai 

với nhiệt độ từ đó có thể xác định nhiệt độ chuyển tiếp. 

 

Hình 21.12 Tình trạng bề mặt bị phá hủy ở chi tiết và biểu đồ thử va đập 

3.2 Độ bền của mẫu thử và nhiệt độ 

Thép Mn và các thép hợp kim thấp có sự thay đổi đột ngột về khả năng 

chống lại sự phá huỷ giòn khi nhiệt độ xuống thấp do đó các loại thép này có độ 

dai rất tốt ở nhiệt độ thường nhưng lại rất giòn khi nhiệt độ âm – như minh hoạ 

trên  

 
Hình 21.13 Nhiệt độ chuyển tiếp 
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   Nhiệt độ chuyển tiếp là nhiệt độ tại đó vật liệu chuyển từ trạng thái dẻo 

sang trạng thái giòn. Biểu hiện thớ trên bề mặt phá hủy là dấu hiệu của phá hủy 

dẻo, biểu hiện dạng hạt tinh thể là dấu hiệu giòn. Có nhiều định nghĩa về nhiệt 

độ chuyển tiếp: 

 Nhiệt độ thấp nhất, tại đó mẫu có tổ chức dạng thớ. 

 Nhiệt độ tại đó tổ chức mẫu có 50% dạng thớ và 50% hạt.  

 Nhiệt độ tương ứng giá trị năng lượng bằng 50% hiệu số giữa các giá trị 

đạt được 100% và 0% tổ chức thớ (hoặc hạt tinh thể). 

 Nhiệt độ tương ứng giá trị năng lượng riêng.  

3.3- Kích thước mẫu thử 

 Phép thử được thực hiện trên mẫu theo tiêu chuẩn quốc tế . Có  thể có các mẫu 

tiêu chuẩn hoá với kích thước nhỏ hơn như 10 mm x 7,5 mm và 10 mm x 5 mm. 

 
Hình 21.14 Mẫu chuẩn đầy đủ thử dai va đập 

  Tùy thuộc vào mục đích thử mà rãnh khía được bào/ cưa ở các vị trí khác 

nhau tại đường tâm mối hàn, vùng nóng chảy hay vùng ảnh hưởng nhiệt . 

 
Hình 21.15  Vị trí lấy mẫu 

3.4 Các phương pháp thử va đập 

   Có nhiều phương pháp thử dai va đập, gồm Charpy-V, Charpy-lỗ và Izod. 

Thử Charpy- V được dùng nhiều trên toàn thế giới do dễ kiểm tra mẫu thử với 

khoảng nhiệt độ rộng. Phương pháp thử này là đo năng lượng phát sinh và lan 

truyền, tạo thành nứt từ rãnh khía tại các mẫu chuẩn bằng tác động tải trọng va 

đập.  
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Phương pháp thử: Mẫu thử được làm lạnh bằng cách nhúng vào bể chất 

lỏng và giữ ở nhiệt độ kiểm. 

   Sau khi ổn định ở nhiệt độ thấp vài phút mẫu được chuyển nhanh vào đe 

kẹp của máy thử và búa lắc thả nhanh ra đập vào mẫu tại phía đối diện với rãnh. 

Hình dáng chính của máy thử va đập được chỉ trong (Hình 21.16).  

 
Hình 21.16. Máy thử va đập và vị trí búa đập 

Năng lượng hấp thụ khi búa lắc đập vào mỗi mẫu thử được chỉ ra trên 

thang đo của máy, đơn vị là Joules (J).  

   Tiêu chí chấp nhận  

   Kết quả mỗi lần thử được ghi vào và tính trung bình cộng mỗi bộ gồm 3 

mẫu. So sánh các giá trị này với giá trị theo Tiêu chuẩn hoặc do khách hàng đưa 

ra xem có đạt không. 

Sau khi kiểm tra độ dai va đập người ta thu được các thông tin về đặc trưng 

độ dai và bổ sung vào biên bản cụ thể là (Hình 21.1.10): 

 Thành phần hạt tinh thể - bề mặt bị phá huỷ mà có hạt tinh thể chỉ ra mức 

độ phá huỷ giòn; 100% chứng tỏ rằng hoàn toàn giòn. 

 Giãn bên – tăng chiều rộng phía mẫu đối diện với rãnh khía – giá trị 

(a+b) càng lớn thì độ dai va đập của mẫu càng cao. 

 
Hình 21.17 Thông tin phá huỷ giòn và dẻo 

Các mẫu thể hiện tính rất giòn sẽ có cả hai nửa mặt gãy rất phẳng và giãn 

ra hai bên rất ít. Các mẫu thể hiện tính rất dai sẽ có nứt ít, bề mặt không bị phá 

huỷ và giãn nhiều về hai bên. 

   Độ dai va đập ak của kim loại trong vùng liên kết bằng tỉ số giữa công 

phá hủy mẫu với diện tích tiết diện ngang tại chỗ rãnh khía. Cũng cần chú ý rằng 
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giá trị độ dai va đập ak (thứ nguyên chuẩn là kJ/m
2
) chỉ để tham chiếu chứ nó 

không có trong các phép tính sức bền. 

 

  

  

  

 [J] 

  

  

3.5 Trình tự thực hiện: 

TT Nội dung Hình vẽ minh họa 
Dụng cụ- 

thiết bị 

Yêu cầu đạt 

được 

1 
Cắt mẫu 

thử 

 
 

 

 
 

- Bản vẽ chi 

tiết của mẫu 

- Máy cưa 

ngang 

- Máy phay 

vạn năng 

- Cắt mẫu 

đúng vị trí 

quy định 

- Mẫu đúng 

kích thước 
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2 
Gá mẫu 

thử 

 

 

- Máy thử va 

đập 

- Kẹp mẫu 

thử đúng vị 

trí 

- Kẹp đúng 

vị trí, đảm 

bảo chắc 

chắn 

3 Nâng búa 

 

- Máy thử va 

đập 

- Đảm bảo 

an toàn 

 

4 

Nhấn nút 

hạ búa 

đập 

 

- Máy tính 

- Máy thử va 

đập 

- Hướng dẫn 

sử dụng máy 

- Đảm bảo 

an toàn 

- Ra lệnh 

mềm từ máy 

tính 

5 
Đọc ghi 

kết quả 

 

- Form báo 

cáo thử va 

đập  

- Kính lúp 

- Xem xét vị 

trí vết gãy 

để tìm thông 

tin 
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3.6-Báo cáo kết quả kiểm tra theo mẫu sau 
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  Bài tập và sản phẩm thực hành 

Câu 1: Trình bày các bước thực hiện và kích thước mẫu khi thử  va đập.  

Câu 2:  Kiểm tra độ dai va đập tại mối hàn khi hàn bằng phương pháp hàn 

hồ quang tay, phôi hàn có kích thước Hình 21.6 
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 4. Thử độ cứng 

4.1. Khái niệm  

Độ cứng là khả năng chống lại biến dạng dẻo cục bộ và có liên quan chặt 

chẽ đến độ bền kéo.  Độ cứng được xác định bằng cách đo mức độ chống lại lực 

ấn của mũi đâm có dạng chuẩn lên bề mặt vật liệu. Vật liệu mũi đâm có thể là 

thép đã nhiệt luyện hoặc kim cương, có thể có hình cầu hoặc hình tháp. Độ cứng 

được xác định theo kích thước của vết lõm mũi đâm để lại trên bề mặt vật kiểm. 

Đó cũng là mức chống lại lực ấn của mũi đâm có dạng chuẩn lên bề mặt vật liệu. 

Độ cứng của kim loại cơ bản và kim loại mối hàn phụ thuộc vào thành phần hóa 

học, quá trình nóng chảy và đông đặc khi hàn, biến cứng, nhiệt luyện và nhiều 

yếu tố khác.. 

Độ cứng thô đại được xác định trên mẫu mài thô. Giá trị đó cũng có thể 

đọc được nhờ các đồng hồ đo  hoặc tra bảng (độ cứng Brinell).  Hiện nay độ 

cứng  được đo theo ba phương pháp thông dụng:  

 - Theo thang Brinell – Dùng mũi đâm bằng bi thép hoặc wolfram. 

 - Theo thang Vickers – dùng mũi đâm kim cương dạng hình tháp vuông. 

  - Theo thang Rockwell – dùng mũi đâm hình côn bằng kim cương hoặc bi 

thép. 

        Kích thước vết lõm được dùng để xác định giá trị độ cứng - vết lõm càng 

nhỏ thì vật liệu càng cứng.   

4.2. Độ cứng Brinell: (Brinell Hardness Test có ký hiệu là HB) do nhà nghiên 

cứu người Sweden có tên Dr. Johan August Brinell  đề xuất.  

         

 
 Hình 21.18 Máy kiểm tra độ cứng Brinel 

  

 
Hình 21.19. Kích thước bi tròn làm mũi thử 
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      Độ cứng Brinell cho kết quả không chính xác khi khảo xát vùng ảnh 

hưởng nhiệt. Vì vậy được dùng chủ yếu cho kim loại cơ bản. 

      Đơn vị đo Độ cứng Brinell: HB  [kG/mm2] 

      Để đo độ cứng Brinell máy thuỷ lực được dùng để ép viên bi thép trên bề 

mặt mẫu thử tác dụng lực xác định trong 15 giây. Đường kính vết lõm trên bề 

mặt kim loại được đo với kính hiển vi Brinell chia vạch theo milimet. Áp dụng 

công thức sau để xác định độ cứng Brinell: 

             
 Trong đó:  

P: là lực tác dụng vào bi thép 

F: Diện tích vết lõm 

D: Đường kính bi thép 

d: Đường kính vết lõm     

 

Hình 21.20 Đo hình dạng, kích thước vết lõm 

       Phương pháp đo độ cứng Brinell thường dùng để đo vật liệu có độ cứng 

thấp, thang đo dưới  450HB. Quá giới hạn này thì không thực hiện được chính 

xác vì viên bi đo bị biến dạng. 

 - Trong một số trường hợp đơn giản có thể dùng phương pháp thủ công để 

kiểm tra như hình vẽ sau: 



 27 

  

Hình 21.21 Đo độ cứng bằng phương pháp thủ công  

 

 

 

- Độ cứng Brinell có thể xác định theo biểu đồ vết lõm sau: 

 

 
 



 28 

 
 

Hình 21.22 Biểu đồ xác định độ cứng theo chiều sâu vết lõm  

 4.3. Độ cứng Vickers (HV): 

 4.3.1 Định nghĩa: Để đo độ cứng Vickers vết lõm được tạo ra bằng mũi 

kim cương hình chóp, sử dụng lực tác dụng phù hợp với độ cứng của vật liệu. 

Thời gian tác dụng lực thường được chuẩn hoá là 10 giây.        

      

 
Hình 21.23 .Máy kiểm tra độ cứng Vickers: 
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- Vết lõm có dạng hình vuông sẫm trên nền sáng 

  

Hình 21.24 Hình dạng vết lõm 

4.3.2 Tính toán 

 Các đo đạc được thực hiện theo đường chéo vết lõm, giá trị độ cứng 

tương ứng được quy chiếu từ bảng mẫu hoặc tính toán bằng công thức: 

 

 
Hình 21.25 Kích thước vết lõm và giá trị độ cứng  

                                           
2

8544,1
d

P
HV

 
Trong đó: 

             Hv : Độ cứng Vickers 

             P: Lực tác dụng 

             d: Đường kính mũi thử (d = 0,5( d1 + d2 )) 

       

 

Hình 21.26  Góc độ không gian của mũi thử 
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Bảng 21.5 Độ cứng Vickers của một số vật liệu 

 

      Độ cứng HV có thể rất chính xác trong khoảng rộng vật liệu, do mũi đâm 

kim cương không bị biến dạng. Các vết lõm khi đo độ cứng Hv nhỏ hơn nhiều 

so với HB do đó cần chuẩn bị bề mặt cẩn thận trước khi đo độ cứng. 

4.4. Độ cứng Rockwell (HR):   

Một số loại máy kiểm tra độ cứng Rockwell:    

  
Hình 21.27 Thiết bị đo độ cứng Rockwell  

Máy đo độ cứng Rockwell sử dụng mũi đâm bằng thép để đo độ cứng các 

vật liệu mềm và mũi đâm hình nón bằng kim cương cho các vật liệu cứng. Sư đo 

bắt đầu bằng tác dụng tải trọng sơ bộ để định vị mũi đâm trên bề mặt cần đo độ 

cứng. Sau đó tác dụng tải trọng chính. 

- Tải trọng sơ bộ Po = 10 kG. 

- Tải trọng chính P: + Bi thép : P = 100 kG 
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                                + Mũi kim cương: P = 150 kG. 

  Sau khi kim đồng hồ ổn định, tải trọng chính được loại bỏ nhưng vẫn giữ tải sơ 

bộ. Số độ cứng HR dựa trên hiệu số giữa các chiều sâu mũi đâm với tải trọng 

chính và tải trọng sơ bộ, được đọc trực tiếp trên đồng hồ 

HR = E - e  

 

     
Hình 21.28. Kích thước vết lom đo độ cứngRockwell 

 Có nhiều thang đo độ cứng HR, phổ biến nhất là HRB và HRC: 

- Thang B: giá trị đo được ký hiệu HRB (P = 100 kG) 

- Thang C: giá trị đo được kí hiệu HRC (P = 150 kG) 

- Thang A: giá trị đo được kí hiệu HRA (P = 60 kG). 

     

 

  kG (≈ 10 daN). 

       22 H

đỉnh 120
o
 (thang C).  
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4.5 Trình tự thực hiện đo độ cứng: 

TT Nội dung Hình vẽ minh họa 
Dụng cụ- 

thiết bị 

Yêu cầu 

đạt được 

1 Mài mẫu 

 

- Bản vẽ 

chi tiết 

của mẫu 

- Máy cưa 

ngang 

- Máy 

phay vạn 

năng 

- Mài mẫu 

đạt độ bóng 

tiêu chuẩn 

2 
Chuẩn bị 

mũi thử 

 

 

- Máy thử 

độ cứng 

- Kẹp đúng 

vị trí, đảm 

bảo chắc 

chắn 

3 
Thử độ 

cứng 

 

- Máy thử 

độ cứng 

- Vận hành 

máy thử độ 

cứng đúng 

quy trình 

- Đảm bảo 

an toàn 
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4 
Đo vết 

lõm 
 

 

- Máy tính 

- Máy thử 

kéo 

- Hướng 

dẫn sử 

dụng máy 

- Đảm bảo 

an toàn 
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5 
Đọc ghi 

kết quả  

 

- Form 

báo cáo 

thử va đập  

- Kính lúp 

- Đọc đúng 

kích thước 

vết lõm 

- So sánh 

tiêu chuẩn  

 

 

4.6 Báo cáo thử độ cứng theo AWS: 
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 Bài tập và sản phẩm thực hành 

Câu 1: Trình bày các bước thực hiện và các phương pháp đo độ cứng? 

Câu 2:  Kiểm tra độ cứng và báo cáo kết quả theo code D1.1M2008 của 

các loại thép sau ASTM A36, CT3, thép SS400, so sánh kết quả trên cùng 1 

bảng, cho nhận xét? 
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Bài 2: KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY 

Giới thiệu: 

Kiểm tra chất lượng mối hàn bằng phương pháp kiểm tra không phá hủy  

nhằm mục đích đánh giá chất lượng của mối hàn trước khi xuất xưởng sản 

phẩm. Công việc  kiểm tra  được thực hiện trực tiếp trên mối hàn thông qua các 

dạng truyền năng lượng đặc biệt, không làm ảnh hưởng tới mối hàn. 

 

Mục tiêu: 

 - Giải thích được khái niệm của các phương pháp kiểm tra chất lượng mối 

hàn không phá hủy. 

 - Lựa chọn được phương pháp kiểm tra chất lượng mối hàn đối với từng mối 

hàn để  đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và kinh tế. 

 - Nêu được nguyên lý hoạt động, trình tự vận hành, phạm vi ứng dụng của 

các loại thiết bị kiểm tra chất lượng mối hàn. 

 - Mô tả đúng quy trình kiểm tra chất lượng mối hàn theo tiêu chuẩn quốc tế 

- Thực hiện tốt công tác an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. 

 - Kiểm tra, đánh giá được chất lượng mối hàn theo các tiêu chuẩn hiện 

hành. 

Nội dung:  

1. Kiểm tra ngoại dạng(VT) 

1.1 Định nghĩa: 

  Kiểm tra ngoại dạng là phương pháp dùng mắt thường và các dụng cụ 

cầm tay để kiểm tra bên ngoài mối hàn nhằm phát hiện các khuyết tật bên ngoài 

trong phạm vi nhìn thấy của thị lực hoặc các sai lệch về kích thước, hình dáng. 

1.2  Dụng cụ kiểm tra 

-  

 

 

  

 
Hình 21.29 Không gian tiếp cận của mắt 

 

camera và màn hình. 
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Dưỡng đo  mối hàn góc 

 
Dưỡng đo mặt mối hàn  

Hình 21.30 Dưỡng đo mối hàn 

 

 
Đo cháy cạnh 

 
Đo độ lệch giữa 2 tấm 

 

 
Đo độ cao mối hàn 

 
Đo góc vát phôi 

 

 
Đo cạnh mối hàn góc 

 
Đo mặt mối hàn góc 

Hình 21.31 Thước đo mối hàn 
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Độ lệch đáy 

 
Khe hở  và góc vát 

 Hình 21.32 Dưỡng đo  

 

1.3- Các thông số của mối hàn. 

 

 

 
 

Hình 21.33 Thước đo mối hàn 

 

 

 

1.4.Các loại huyết tật được phát hiện bằng VT 
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TT Loại khuyết tật Hình ảnh và nhận xét 
Tối đa cho 

phép 

1 Nứt 

 

 

2 

 

 

 

1 mm 

3 

 

Chảy tràn 

 

 
Tổng toàn bộ không quá 

20mm 

20 mm trên bề 

mặt  

4 

 

Không thấu 

  

20 mm dưới 

chân  
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Tổng toàn bộ không quá 

20mm 

5  

 
Tổng không quá 15 mm 

Phụ thuộc vào chân/mặt 

L< 12 mm 

W< 3 mm  

6  

 

10% D nhưng 

không quá 1 

mm 

7 Lõm đáy 

 

 

Dmax 1mm 

8 
Không điền đầy rãnh 

hoặc không ngấu 
 

Không chấp 

nhận 
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9  

 

Max = 1÷1.5 

mm 

10  

 

Không chấp 

nhận 

11  
Phụ thuộc chiều sâu và hỗn 

hợp 

Theo lời 

khuyên 

12 Lệch góc 

 

Chấp nhận 

13   2 mm Dmax 

14  

 

1,5 mm Dmax 

15 Cháy thủng 

 

Không chấp 

nhận 

 

Bảng 21.6 Các dạng khuyết tật khi kiểm tra ngoại dạng 
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1.5- Trình tự thực hiện kiểm tra ngoại dạng mối hàn 

 

TT Nội dung Hình vẽ minh họa 
Dụng cụ 

thiết bị 

Yêu cầu 

đạt được 

1 
Làm sạch 

vật hàn 

 

Búa gõ 

ghỉ 

Làm 

sạch xỉ 

hàn và 

bụi bẩn 

2 
Chuẩn bị 

dụng cụ 

 

Thước lá 

Dưỡng 

Bộ kiểm 

tra theo 

AWS 

hoặc CWI 

Đầy đủ 

dụng cụ, 

thiết bị 

3 Kiểm tra 

 

 
Dụng cụ 

kiểm tra 

4 
Báo cáo 

kết quả 
 Form VT 

Đúng, 

đủ thông 

tin 

5 
So sánh, 

kết luận 
 

Bảng tiêu 

chuẩn 

Kết luận 

đúng 
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1.6- Mẫu báo cáo kết quả 

 

Bài tập và sản phẩm thực hành 

Câu 1: Trình bày các bước thực hiện kiểm tra ngoại dạng mối hàn? 

 Câu 2: Kiểm tra ngoại dạng phát hiện được những khuyết tật nào? tiêu 

chuẩn chấp nhận 

Câu 3:  Kiểm tra ngoại dạng và báo cáo kết quả theo code D1.1M2008. 

 (Chi tiết thực tập từ các bài trước) 
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2. Kiểm tra mối hàn bằng phƣơng pháp siêu âm (UT) 

   2.1 Phân loại và cơ sở vật lý của phương pháp 

 2.1.1 Khái niệm chung 

 a. Thực chất 

Phương pháp kiểm tra bằng siêu âm dựa trên cơ sở nghiên cứu sự lan 

truyền và tương tác của các dao động đàn hồi (phản xạ, khúc xạ, hấp thụ, tán xạ) 

có tần số cao được truyền vào vật thể cần kiểm tra.  

 Nguyên lý cơ bản của kiểm tra bằng siêu âm được trình bày như (Hình 

21.34) 

 
Hình 21.34. Sơ đồ nguyên lý của kiểm tra siêu âm 

1- đầu dò phát; 2- vật kiểm; 3-  khuyết tật; 4- đầu dò thu ; 5- đầu dò thu 

Sóng siêu âm truyền qua môi trường kèm theo sự suy giảm năng lượng do 

tính chất của môi trường. Cường độ sóng âm hoặc được đo sau khi phản xạ 

(xung phản hồi) tại các mặt phân cách (khuyết tật) hoặc đo tại bề mặt đối diện 

của vật kiểm tra (xung truyền qua). Chùm sóng âm phản xạ được phát hiện và 

phân tích để xác định sự có mặt của khuyết tật và vị trí của nó. Mức độ phản xạ 

phụ thuộc nhiều vào trạng thái vật lý của vật liệu ở phía đối diện với bề mặt 

phân cách và ở phạm vi nhỏ hơn vào các tính chất vật lý đặc trưng của vật liệu 

đó.  

b. Đặc điểm 

 Một số ưu điểm của phương pháp kiểm tra bằng siêu âm  

 Độ nhạy cao cho phép phát hiện được những khuyết tật nhỏ. 

 Khả năng đâm xuyên  cao cho phép kiểm tra các tiết diện dày. 

 Độ chính xác cao trong việc xác định vị trí và kích thước khuyết tật. 

 Cho phép kiểm tra nhanh và tự động.  

 Chỉ cần tiếp cận từ một phía của vật kiểm. 

Những hạn chế của phương pháp kiểm tra bằng siêu âm. 

 Hình dạng của vật kiểm có thể gây khó khăn cho công việc kiểm tra. 

 Khó kiểm tra các vật liệu có cấu tạo bên trong phức tạp. 

 Phương pháp này cần phải sử dụng chất tiếp âm là mỡ. 
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 Đầu dò phải tiếp xúc hợp lý với bề mặt mẫu trong quá trình kiểm tra. 

 Hướng của khuyết tật có ảnh hưởng đến khả năng phát hiện khuyết tật. 

 Nhân viên kiểm tra phải có rất nhiều kinh nghiệm. 

c. Ứng dụng 

   Phương pháp siêu âm được sử dụng để phát hiện các khuyết tật trong vật 

liệu cơ bản trước khi hàn, khuyết tật sau khi hàn. Tuy không thật chính xác 

nhưng được sử dụng rộng rãi trong việc đo độ dày nhất là khi tiếp cận chỉ một 

phía. Trong nghiên cứu chúng được dùng để xác định các tính chất cơ học và 

cấu trúc của vật liệu. 

    2.1.2. Bản chất của sóng âm  

 Sóng siêu âm được biết là một dạng dao động cơ học. Khi một sóng cơ học 

truyền qua một môi trường thì dịch chuyển của một hạt môi trường khỏi vị trí 

cân bằng ở thời điểm bất kỳ t được cho bởi phương trình: 

a=aosin2πft  (21.2.1) 

 

Trong đó: 

a: độ lệch của hạt khỏi vị trí cân bằng ở thời điểm t (mm). 

a0: biên độ dao động của hạt. 

f: tần số dao động của hạt (Hz). 

  Biểu diễn đồ thị trong phương trình  8.1 được trình bày như (Hình 21.35)  

 

 

Hình 21.35 Đồ thị mô tả sự dao động của những phần tử theo thời gian.  

Phương trình 21.2.2 là chuyển động của sóng cơ học trong môi trường. Nó 

cho các trạng thái của các hạt (pha) ở các khoảng cách khác nhau tính từ hạt bị 

kích thích đầu tiên ở thời điểm t xác định. 

v

x
tfaa 2sin0   (21.2..2) 

Trong đó : 

a: độ lệch (tại thời điểm t và khoảng cách x tính từ hạt đầu tiên bị kích 

thích) của một hạt môi trường có sóng truyền qua. 

a0: biên độ sóng, hay biên độ dao động của các hạt môi trường.  
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v:  tốc độ lan truyền của sóng. 

f :  tần số của sóng. 

 

 (Hình 21.2.3) cho đồ thị biểu diễn của phương trình (Hình21.36) 

 

Hình 21.36 Đồ thị minh hoạ cho phương trình 21.2.2 

 

Vì trong thời gian một chu kỳ T, một sóng đàn hồi có tốc độ v truyền đi được 

quãng đường  trong môi trường, do vậy: 

vT  (21.2.3)     mà  
T

f
1

  

Kết hợp lại, thu được phương trình cơ bản của mọi dao động sóng là: 

fv      (21.2.4) 

Trong phương trình (21.2.4) nếu f có đơn vị là Hz,  là m thì đơn vị của v là 

m/s.  
 

     2.2 Đặc trưng cơ bản dò khuyết tật  

     2.2.1. Cơ sở của phương pháp kiểm tra siêu âm 

   Sóng siêu âm khi đến mặt phân cách giữa hai môi trường thì một phần 

phản xạ ngược về môi trường ban đầu và một phần sẽ truyền qua môi trường 

kia. Phương pháp kiểm tra siêu âm sử dụng phần năng lượng truyền qua của 

sóng siêu âm được gọi là phương pháp truyền qua. Còn sử dụng phần năng 

lượng phản xạ của sóng siêu âm được gọi là phương pháp xung phản hồi. Một 

phương pháp khác cũng thường được sử dụng trong kiểm tra siêu âm vật liệu là 

phương pháp cộng hưởng. Tuy nhiên, ngày nay phương pháp này được thay thế 

bằng phương pháp xung phản hồi do thiết kế biến tử được cải thiện và không sử 

dụng trong kiểm tra hàn. 

     2.2.2. Phương pháp truyền qua  

Phương pháp này (còn được gọi là shadow method) sử dụng hai đầu dò 

siêu âm. Một làm đầu dò phát T và một làm đầu dò thu R. Các đầu dò này được 

đặt ở hai mặt đối diện của vật kiểm như được mô tả trong (Hình 21.47)  
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Hình 21.47. Vị trí đầu dò phát và đầu dò thu trong phương pháp truyền qua  

Trong phương pháp này, sự hiện diện của khuyết tật trong vật kiểm được 

chỉ thị bởi sự giảm của biên độ tín hiệu, trong trường hợp khuyết tật lớn thì tín 

hiệu có thể biến mất hoàn toàn.  

Phương pháp này được dùng để kiểm tra  khi có sự suy giảm mạnh và có 

các khuyết tật lớn. Khi vật kiểm có hình dạng phức tạp như hàn thân van nó có 

khả năng thu được các chỉ thị tật lớn (Hình 21.48). Phương pháp này không đưa 

ra được kích thước và vị trí khuyết tật. Ngoài ra, cần có sự tiếp xúc tốt và sự 

định vị tương đối giữa hai đầu dò. 

 
Hình 21.48 Dẫn hướng âm trong phương pháp truyền qua . 

      2.2.3. Phương pháp xung phản hồi 

 Đầu dò phát và thu được đặt cùng một phía của vật kiểm và khuyết tật 

được phát hiện bằng sự xuất hiện xung phản hồi trước xung phản hồi đáy. Nếu 

bề mặt khuyết tật không phẳng thì biên độ sóng thu được sẽ giảm đi do chùm tia 

bị khuếch tán và tán xạ theo các phía dưới các góc khác nhau. Đầu dò thu và 

phát có thể tách rời hoặc gộp lại trong cùng một vỏ.  Hầu hết các đầu dò đều có 

thể hoạt động ở chế độ thu cũng như phát. Màn hình CRT được chuẩn để biểu 

diễn được tách biệt về khoảng cách giữa thời gian đến của xung phản hồi khuyết 

tật và xung phản hồi đáy, do đó toạ độ của khuyết tật có thể xác định một cách 

chính xác. Nguyên lý của phương pháp xung phản hồi được minh hoạ ở (h. 

VIII.18.), trong đó: a- khuyết tật nhỏ; b- hai khuyết tật nhỏ; c- khuyết tật lớn che 

khuyết tật nhỏ; d- khuyết tật làm lệch chùm phản xạ; e- khuyết tật nhỏ nhưng tia 

tới không vuông góc với mặt đáy; f- khuyết tật phân bố khắp nơi. 
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Hình 21.49 Nguyên lý của phương pháp xung phản hồi 

Phương pháp xung phản hồi dùng những xung siêu âm ngắn thay vì 

những sóng liên tục. Khi chiều rộng xung tăng thì khả năng phân giải giảm 

xuống. 

    2.2.4. Phương pháp tự động và bán tự động  

Phương pháp kiểm tra siêu âm tự động, bán tự động và những hệ thống 

điều khiển kiểm tra siêu âm từ xa đang phát triển nhanh chóng. Ngày nay, nó 

được ứng dụng rất đa dạng và phong phú. Phương pháp kiểm tra siêu âm tự 

động và điều khiển từ xa được sử dụng để: 

 Hạn chế được các thao tác chuyển đổi nên các lỗi do con người gây ra trong 

quá trình kiểm tra cũng giảm. 

 Khi vận hành thiết bị bằng tay gặp khó khăn hoặc không thể thực hiện được. 

 Tiết kiệm được sức người hoặc giảm được thời gian làm việc do tăng tốc độ 

kiểm tra. 

 Ghi lại chính xác kết quả và mở rộng khả năng xử lý số liệu. 

 Tự động phân tích và đánh giá kết quả nhờ hệ thống được điều khiển bằng 

máy tính. 

      Hệ thống tự động trong kiểm tra siêu âm sau là một hệ thống có thể điều 

khiển các đầu dò bằng cơ, tự động ghi lại các kết quả kiểm tra và xử lý số liệu 

kiểm tra. Hệ thống gồm một hoặc nhiều đầu dò được đặt trên vật thể kiểm tra 

cho trước. Tín hiệu siêu âm được xử lý bằng thiết bị đánh giá và biểu diễn trên 

màn hình hiển thị xung (nếu có). Tất cả các số liệu đo được cùng với những 

thông số về vị trí của đầu dò được cấp vào máy tính để xử lý và đánh giá. Thiết 

bị đánh giá dựa trên ít nhất một chương trình xử lý số liệu phức tạp, chúng có 

thể thực hiện và cung cấp những tín hiệu khuyết tật, nhận biết được khuyết tật 

trong vật thể kiểm tra hoặc cho biên bản của các kiết quả kiểm tra. Biên bản 

kiểm tra được đưa ra bằng máy in (Hình 21.50) 
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                 Hình 21.50 Sơ đồ khối của  thiết bị kiểm tra siêu âm  

 Các thành phần chi tiết của hệ thống: 

 Cơ cấu vận hành của một hoặc nhiều đầu dò và điều khiển từ xa. 

 Các đầu dò hoặc các biến tử có thể sử dụng được thích hợp với quá trình 

tự động. 

 Tự cung cấp chất tiếp âm. 

 Điều khiển hệ số khuếch đại tự động 

 Tự động hiệu chỉnh hệ số khuyếch đại của thiết bị cho độ nhạy công việc 

đặc thù (tự động hiệu chỉnh biên động - khoảng cách). 

 Hệ thống kiểm soát và tự kiểm tra. 

 Các ứng dụng biểu diễn dạng quét B, dạng quét C, hệ thống hiển thị ảnh 

nổi 3 chiều (chụp ảnh giao thoa âm học, phân tích tần số…) 

2.3. Các loại đầu dò 

  Bộ cảm biến trong kiểm tra siêu âm làm nhiệm vụ truyền và thu sóng siêu 

âm. Chúng còn được gọi là đầu dò hay biến tử. Một đầu dò siêu âm gồm (Hình 

21.51): 

 
Hình 21.51 Cấu tạo đầu dò siêu âm điển hình  
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 Tinh thể áp điện hoặc biến tử  (1) 

 Màng bảo vệ (2) 

 Vật liệu đỡ giảm chấn (3) 

 Bộ phận phối hợp trở kháng (4)của biến tử áp điện với trở kháng của cáp 

dẫn để truyền năng lượng từ cáp  vào biến tử là nhiều nhất và ngược lại. 

 Dây dẫn (5) 

 Vỏ bọc (6) là giá đỡ có kích thước và cấu tạo thích hợp.  

 Đầu nối cáp (7)            

     2.3.1. Các loại đầu dò thẳng  

Tại điểm ra, chùm sóng âm thường là sóng dọc vào vật kiểm theo phương 

vuông góc với bề mặt của nó. Loại đầu dò này được sử dụng trong cả tiếp xúc 

trực tiếp và không tiếp xúc trực tiếp với vật kiểm. 

     a. Đầu dò thẳng đơn tinh thể 

Đầu dò này có một biến tử đơn làm nhiệm vụ phát và thu sóng siêu âm. 

Biến tử của đầu dò đơn tinh thể có xung phát rộng tạo ra một vùng chết lớn nên 

hạn chế trong việc kiểm tra khuyết tật gần bề mặt của mẫu mỏng  

 
        Hình 21.52: Dạng làm việc của đầu dò đơn tinh thể 

Vùng chết là vùng mà đầu dò không phát hiện được khuyết tật. Vùng chết 

tăng lên khi tần số giảm 

   b. Đầu dò thẳng hội tụ đơn tinh thể 

Nó được thiết kế đặc biệt để tăng độ nhạy ở một dải đo xác định. Để đạt 

mục đích này, người ta sử dụng các loại vật liệu gốm áp điện có hình cong, tròn, 

hoặc các tấm mỏng có gắn nêm cong tạo hiệu ứng thấu kính. Dùng hiệu ứng 

thấu kính làm tăng độ nhạy ngay dưới bề mặt khi sử dụng kỹ thuật nhúng. 

 
Hình 21.53  Thay đổi tiêu điểm chùm tia trong nước và trong kim loại được 

nhúng vào nước 

     Khi dùng kỹ thuật tiếp xúc kiểm tra bề mặt lõm thì giữa đầu dò và 

vật kiểm gắn thêm một nêm dạng thấu kính để giảm góc mở và tăng độ nhạy. 
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    c .Đầu dò thẳng tinh thể kép (TR) 

  Loại đầu dò thẳng này (Hình 21.54) hai biến tử được gắn vào cùng một 

vỏ qua lớp cách âm (1) . Một biến tử (2) được nối với bộ phát T và biến tử (2) 

kia được nối với bộ thu R của thiết bị, bằng cách này chiều dài xung phát giảm. 

   Đặc trưng của đầu dò kép là sự nghiêng “mái nhà”của các biến tử (4) và 

có các khối trễ dài (3).  

 
                Hình 21.54Nguyên lý và đường truyền âm của đầu dò TR 

Góc nghiêng có tác dụng hội tụ và cho độ nhạy cực đại tại một điểm nhất 

định trong mẫu. Các khối trễ dài làm cho chùm tia khi vào vật kiểm đã phân kỳ 

thuộc vùng trường xa. Góc nghiêng và khối trễ làm vùng chết nhỏ lại (Hình 

21.55) 

 
Hình 21.55 Sự truyền âm của đầu dò TR có góc nghiêng lớn và nhỏ  

     d. Đầu dò thẳng loại nhúng  

 Cấu trúc của đầu dò nhúng cơ bản cũng  giống như đầu dò thẳng loại tiếp 

xúc.  Tuy nhiên, đầu dò loại nhúng có vỏ bảo vệ không thấm nước và không 

cần có tấm bảo vệ chống mài mòn phía trước biến tử (Hình 21.56 ).  

 
Hình 21.56 Cấu tạo đầu dò thẳng loại nhúng  
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      2.3.2. Các loại đầu dò góc 

Trong các loại đầu dò góc, sự khúc xạ và sự chuyển đổi dạng sóng được dùng 

để truyền sóng siêu âm vào vật thể kiểm tra theo các góc khác nhau với bề mặt. 

Cấu trúc thực tế của đầu dò góc loại tiếp xúc được biểu diễn như (Hình 21.57 ) 

 
Hình 21.57– (a) Cấu tạo của  đầu dò góc 1- tinh thể áp điện; 2- lớp đệm; 3- nêm 

plastic; 4- bộ phận phối hợp trở kháng ; 5- đầu nối cáp; 6- vỏ bọc; 7- chất hấp 

thụ; 8- tấm che (b) hình chụp 

Sóng dọc được truyền qua khối làm trễ đến bề mặt vật kiểm theo một góc 

tới xác định. Góc tới được chọn nằm trong khoảng giữa góc 
1

1

TH
và 

2

1

TH
 sao 

cho chỉ có sóng ngang được truyền vào vật. 

Trong một số kiểm tra cần thay đổi liên tục góc của chùm sóng âm, người 

ta thiết kế một số loại đầu dò phù hợp (Hình 21.58)    

 
Hình21.58 – Các loại đầu dò với góc chùm tia thay đổi được liên tục. 

(a) Hai miếng nêm plastic quay tương đối với nhau, một nêm được gắn vào 

biến tử. Việc quay này sẽ làm thay đổi mặt phẳng tới. 

(b) Biến tử được gắn vào một bán trụ bằng plastic. Khi quay, mặt phẳng tới 

vẫn cố định nhưng điểm ra của chùm sóng âm sẽ bị dịch chuyển. 

(c) Cả mặt phẳng tới và điểm ra của đầu dò đều được duy trì, không thay đổi. 

    2.3.3. Các loại đầu dò đặc biệt 

Đầu dò tiêu chuẩn chỉ có thể làm việc trong khoảng (-20) 
o
C đến (+60)

 o
C. 

Khi nhiệt độ làm việc tăng phải sử dụng các loại vật liêu đặc biệt để chế tạo các 

bộ phận đầu dò. Các biến tử áp điện như metaniobate chì  hoặc lithium niobate 

có thể chịu được nhiệt độ (+300)
 o
C đến  (+1000)

 o
C. 
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  Khi kiểm tra các mối hàn trong lò phản ứng hạt nhân ngoài khả năng chịu 

nhiệt các đầu dò còn chịu được các tia bức xạ. 

  Để kiểm tra các tấm hoặc thanh lớn khi hàn người ta dùng đầu dò gồm 

một tinh thể phát rộng cùng ba tinh thể thu đặt sát nhau (Hình 21.59) 

 
 Hình 21.59 Đầu dò TR rộng: 1- tinh thể phát; 2- lớp cách; 3,4,5- tinh thể thu 

Khi kiểm tra vật lớn nếu chỉ có một đầu dò để quét thì khó đạt được độ 

nhạy đều cũng như xung phản hồi không cho chỉ thị đầy đủ. Vì thế người ta 

dùng biến tử dài gồm nhiều tinh thể được kích hoạt riêng biệt. Biến tử như vậy 

được gọi là dãy tinh thể. Dãy tinh thể mà phase của kích hoạt cũng có thể bị biến 

đổi được gọi là dãy phase. Mỗi phần tử có chiều rộng nhỏ hơn bước sóng được 

kích hoạt tuần tự tạo ra các chùm lệch phase nhau (Hình 21.60)   

 
Hình 21.60 Đầu dò dãy tinh thể 

  Các biến tử âm điện từ (EMAT) cho lợi thế đáng kể trong việc kiểm tra 

siêu âm không cần tiếp xúc vật lý, không cần chất tiếp âm, tạo điều kiện thuận 

lợi cho việc kiểm tra tự động với tốc độ cao các chi tiết dài. Đầu dò EMAT cũng 

có thể được dùng để kiểm tra những vật liệu kim loại được bao phủ lớp bảo vệ.  

Biến tử hình cây bút được thiết kế cho việc khảo sát sơ bộ, chức năng 

chính của chúng là làm giảm thời gian kiểm tra trong khi vẫn quét hết toàn bộ. 

Đây là một thuận lợi lớn khi kiểm tra các diện tích lớn với đầu dò nhỏ tinh thể 

đơn. Sau khi phát hiện được bất liên tục, chúng sẽ thực hiện khảo sát thêm để 

xác định kích thước và vị trí bằng cách sử dụng các đầu dò chuẩn… 
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    2.4. Kỹ thuật kiểm tra 

  Trong kiểm tra siêu âm, người ta dùng kỹ thuật tiếp xúc hoặc không tiếp 

xúc. Kỹ thuật tiếp xúc là đặt đầu dò lên bề mặt vật kiểm thông qua lớp tiếp âm 

để năng lượng truyền vào trong tốt hơn. Với kỹ thuật không tiếp xúc - kiểm tra 

nhúng - đầu dò được đặt cách bề mặt vật kiểm, chùm siêu âm từ đó qua nước 

hoặc không khí được truyền vào vật. Dưới đây là một số kỹ thuật siêu âm được 

dùng để kiểm tra. 

    2.4.1. Kỹ thuật tandem 

    Trong một số quá trình hàn (tiếp xúc giáp mối, ma sát, khuếch tán...), 

các khuyết tật (không ngấu, nứt, không thấu...) thường có dạng phẳng định 

hướng vuông góc với bề mặt và rất hẹp. Khi chiều dày liên kết hàn lớn hơn 30 

mm thì tia tới từ đầu dò phát sau khi đi vào bề mặt kiểm gặp khuyết tật, phản xạ 

đập xuống bề mặt dưới sẽ không trở về chỗ tia phát. Lúc đó đầu dò thu sẽ  “đón” 

ở chỗ ra và “bắt” lại (Hình 21.61). 

 
       Hình 21.61 Kỹ thuật tandem 1- bộ đôi đầu dò; 2- vật kiểm; 3- khuyết tật 

  Vị trí của hai đầu dò phụ thuộc vào chiều dày vật và chúng cùng di 

chuyển cách nhau một khoảng cố định. Để bố trí được các đầu dò bề mặt phải 

phẳng và diện tích đủ lớn. 

       2.4.2. Kỹ thuật đầu dò hội tụ   

   Trong kỹ thuật này chùm tia siêu âm hội tụ tại tiêu điểm được xác định 

trước hoặc tại một vùng trong vật kiểm. Thấu kính âm học có hình trụ tạo ra 

chùm siêu âm hội tụ dạng đường là dải hình chữ nhật, thấu kính âm học hình cầu  

tạo ra chùm siêu âm hội tụ dạng điểm là hình tròn nhỏ. (Hình 21.62) 

 
Hình 21.62 Thấu kính hình trụ và hình cầu  
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Dải hiệu dụng của các biến tử hội tụ từ 0,25 mm đến 250 mm dưới bề mặt 

vật kiểm. Trong dải này chúng có độ nhạy cao với khuyết tật nhỏ, độ phân giải 

cao, ít bị ảnh hưởng do độ nhấp nhô tế vi cũng như biên dạng bề mặt vật kiểm. 

Nhược điểm của đầu dò hội tụ là vùng được kiểm tra nhỏ. 

      2.4.3. Kỹ thuật đầu dò kép 

   Trong kỹ thuật này, một đầu dò phát siêu âm vào vật kiểm, đầu dò kia 

nhận các xung phản hồi từ khuyết tật hoặc từ đáy. Khác với kỹ thuật tandem, hai 

đầu dò được đặt trong cùng một vỏ. Các tinh thể được đặt nghiêng một góc nhỏ 

trên đỉnh, do đó nhận được tác động do chùm siêu âm hội tụ. Các đầu dò này 

được dùng để kiểm tra kích thước kim loại cơ bản; đo chiều dày; phát hiện và 

định vị khuyết tật gần bề mặt. 

      2.4.4.  Kỹ thuật Delta (Δ technique) 

   Kỹ thuật này dùng các sóng tán xạ hoặc sóng biên của khuyết tật. Theo 

lý thuyết siêu âm, sóng biên bao gồm cả hai sóng dọc và ngang. Trong vật kiểm 

(Hình 21.63) sóng biên phát ra chùm âm bởi đầu dò T còn đầu dò kia R sẽ thu 

sóng biên dọc. 

 
Hình 21.63 Kỹ thuật Delta 

Để quét, cả hai đầu dò chuyển động cùng nhau với khoảng cách cố định 

theo chương trình, mà trong thực tế chỉ được thực hiện bằng kỹ thuật nhúng.  

  Do sóng biên có hướng góc rộng quanh mép nứt, trục của đầu dò thu ở vị 

trí luôn hướng về mép sẽ nhận được xung phản hồi lớn nhất. Đầu thu nhạy với 

sóng dọc vì việc quét được thực hiện bằng kỹ thuật nhúng. Bằng cách biến đổi 

chức năng tại giao diện lỏng-rắn, sóng dọc hoặc sóng ngang sẽ chiếu vào khuyết 

tật. Kỹ thuật này ngày nay được biết dưới tên gọi TOFD (time of flight-

diffraction) (Hình 21.64) và thường được ứng dụng với sự trợ giúp của máy tính 

để kiểm tra hàn.  

 
                                                  Hình 21.64. Kỹ thuật TOFD 

        Sở dĩ trong hàn kỹ thuật TOFD được ứng dụng hiệu quả vì khoảng cách từ 

đầu thu và phát đến khuyết tật khá nhỏ, cho phép dùng chùm tia hội tụ từ bộ đôi 
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đầu dò bé bao trùm cả vùng kiểm tra rộng, phát hiện được nhiều dạng khuyết tật 

khác nhau trong thời gian ngắn.   

     2.4.5. Kỹ thuật đầu dò sóng mặt 

Sóng mặt có khả năng lan truyền trên các bề mặt có biên dạng cong với 

bán kính góc lượn lớn hơn bước sóng, nhưng tại nơi có thay đổi đột ngột về biên 

dạng thì chúng lại phản xạ mạnh. Do chiều dày truyền sóng nhỏ nên năng lượng 

được tập trung trong vùng nhỏ. Kỹ thuật sóng mặt được dùng trong kiểm tra hàn 

các mặt bích, tấm đế vào các chi tiết khác hoặc trong các ống mỏng có đường 

kính thay đổi (Hình 21.65). Ngoài ra việc kiểm tra bằng sóng mặt có thể phát 

hiện các vết nứt mỏi rất nhỏ trên bề mặt mẫu kiểm. 

 
Hình 21.65. Kiểm tra bằng sóng mặt 

Nhược điểm chính của kỹ thuật sóng mặt là phải làm bề mặt kiểm nhẵn và 

sạch (gỉ, sơn, mỡ tiếp âm...) để năng lượng ít bị suy giảm.  

    2.4.6. Kỹ thuật kiểm tra nhúng 

   Kỹ thuật kiểm tra nhúng chủ yếu được dùng trong phòng thí nghiệm và 

kiểm tra tự động. Ưu điểm là môi trường tiếp âm đồng nhất, có thể tạo được 

sóng dọc và ngang cùng một đầu dò bằng các chỉ cần thay đổi góc tới chùm tia. 

Nó gồm ba kỹ thuật cơ bản: 

 Kỹ thuật ngập nước - đầu dò và vật kiểm được nhúng trong bể nước. Chùm 

tia truyền qua nước trực tiếp vào vật kiểm. Tuỳ thuộc vào vật liệu và chiều 

dày vật mà đặt khoảng cách từ đầu dò đến bề mặt vật để xung đáy không che 

lấp các xung phản hồi sau (Hình 21.66) 

 
Hình 21.66 Kỹ thuật ngập nước  

 Kỹ thuật bọt nước – chùm tia truyền trong nước đến mặt dưới vật kiểm. Kỹ 

thuật này được dùng để kiểm tra nhanh các vật dạng tấm, dạng trục. Khi 
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chùm âm chiếu vuông góc với bề mặt trong vật kiểm sẽ có sóng dọc, nếu 

xiên góc sẽ có sóng ngang (Hình 21.67) 

 
Hình 21.67  Kỹ thuật bọt nước 

 Kỹ thuật đầu dò bánh xe – chùm tia được chiếu xuyên qua bánh xe chứa đầy 

nước quay quanh trục vào vật kiểm. đầu dò được gắn trên trục bánh xe. Có 

thể điều chỉnh vị trí và góc nghiêng của đầu dò để tạo ra sóng dọc hoặc 

ngang trong vật kiểm (Hình 21.68) 

 
Hình 21.68  Kỹ thuật dò bánh xe 

     2.5. Thiết bị kiểm tra siêu âm  

  2.5.1. Cấu tạo và hoạt động  

   Thiết bị kiểm tra siêu âm liên kết hàn là tổ hợp các máy và phụ tùng để 

phát hiện khuyết tật bên trong mối hàn và nghiên cứu tổ chức (cấu trúc kim 

loại). Chúng gồm máy dò khuyết tật, bộ phân tích cấu trúc, bộ mẫu chuẩn, bể 

nhúng, đồ gá...(Hình 21.69 trình bày sơ đồ khối của một hệ thống máy dò 

khuyết tật bằng siêu âm. Bộ tạo thời gian quét và bộ phát sóng được khởi động 

đồng thời bằng bộ định thời gian (mạch đồng hồ), khởi phát truyền xung siêu âm 

từ đầu dò cùng thời điểm chùm tia điện tử bắt đầu di chuyển ngang ống phóng 

cathode. Khi sử dụng đầu dò đơn tinh thể, xung điện thế cấp từ bộ phát sóng tới 

đầu dò cũng đồng thời cấp vào bộ thu sóng, rồi được khuyếch đại và hiển thị 

như chỉ thị tín hiệu “a” trên màn ảnh CRT. Tín hiệu “a” được biết đến với các 

tên gọi là xung truyền, xung phát hoặc xung phản xạ mặt trước. Điểm sáng 

chùm điện tử liên tục quét ngang màn ảnh CRT ứng với sóng âm từ đầu dò 

truyền vào vật kiểm. Khi sóng âm gặp bề mặt “b”, một phần bị phản xạ ngược 
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về đầu dò và được bộ thu sóng ghi lại rồi chuyển thành tín hiệu “b” trên màn 

CRT  được gọi là xung phản hồi khuyết tật. Phần còn lại truyền tới mặt đáy “c” 

của vật và bị phản xạ trở lại tạo ra tín hiệu “c” của vật được gọi là xung phản hồi 

mặt sau hoặc xung phản hồi đáy. 

 
Hình 21.69 Sơ đồ hệ thống kiểm tra siêu âm 

  Trong đầu dò tinh thể kép và phát sóng ngang có đặt nêm làm trễ giữa 

biến tử với bề mặt vật kiểm để sóng âm truyền đến vật kiểm chậm. 

      2.5.2. Các loại thiết bị kiểm tra siêu âm 

      a. Máy xách tay 

    Loại này được chế tạo để kiểm tra tại hiện trường trước và sau khi hàn, 

do đó chúng cần nhỏ gọn và dễ thao tác. Máy có thể làm việc với các đầu dò đơn 

tinh thể hoặc tinh thể kép, được điều khiển bằng tay. Nguồn năng lượng là điện 

lưới hoặc pin. 

b. Thiết bị phòng thí nghiệm 

   Là các thiết bị vạn năng có nhiều núm điều khiển cho phép người vận 

hành phát triển kỹ thuật kiểm tra đạt kết quả tối ưu. Các thiết bị này có kích 

thước lớn và giá thành cao. 

      c. Thiết bị kỹ thuật số 

   Trước đây các thiết bị tương tự thường được dùng trong kiểm tra hàn với 

kết quả tin cậy. Tuy nhiên phương pháp siêu âm không lưu lại được kết quả 

kiểm tra, không  có hình ảnh “thực” của khuyết tật, yêu cầu cao về tay nghề... 

   Hiện nay đã chế tạo được các thiết bị siêu âm kỹ thuật số. Trong đó biến 

tử phát tín hiệu tương tự được chuyển sang dạng số. Các tín hiệu số hoá được 

điều khiển bằng bộ vi xử lý bên trong rồi thể hiện trên màn hình và lưu trữ dữ 

liệu lại. Những hệ thống siêu âm mới có thể biểu diễn ảnh kích thước ba chiều từ 

các số liệu vào. Thiết bị siêu âm kỹ thuật số có các tính chất: 
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 Bộ nhớ hiệu chuẩn: các thông số được đưa vào ban đầu hiển thị ngay trên 

màn hình, chúng được dữ lại và khi cần có thể gọi ra. Các công việc đã 

hiệu chuẩn cũng được gọi ra khi thực hiện các bước tiếp sau. 

 Núm triệt nhiễu tuyến tính: lọc ra các tín hiệu có biên độ thấp và nhiễu cỏ 

mà không ảnh hưởng tới quan hệ giữa các biên độ tín hiệu 

 Núm hiệu chỉnh biên độ- khoảng cách: trong các thiết bị tương tự, đường 

cong hiệu chỉnh biên độ - khoảng cách (DAC) khi tính đến sự suy giảm 

năng lượng của chùm tia, phải vẽ bằng tay theo các điểm trên màn hình. 

Các thiết bị kỹ thuật số có thể tự vẽ và nhớ được. 

  Chức năng xác định đỉnh xung hoặc trung bình hoá: khi di đầu dò khó 

chọn chính xác các đỉnh xung, bộ nhớ của thiết bị kỹ thuật số có khả năng 

chọn đỉnh xung chính xác. Ngoài ra có thể đưa vào các chức năng trung 

bình hoá tín hiệu ghi nhận. 

 Xác định tự động vị trí các chỉ thị: các quan hệ hình học để xác định vị trí 

và kích thước của chỉ thị được hiển thị tự động trên màn hình chứ không 

cần tính toán bằng tay. 

 Lưu trữ số liệu: các hình ảnh trên màn hình có thể được lưu trữ khi sử dụng 

băng video hoặc máy in chuyên dụng. Chúng có cổng kết nối với máy tính.  

    d.  Thiết bị tự động hoá 

      Khi cần kiểm tra lượng lớn các sản phẩm giống nhau hoặc đường hàn có 

chiều dài lớn thì cần tự động hoá. Hệ thống này gồm các đầu dò giống nhau quét 

qua vật kiểm theo quỹ đạo định sẵn. (Hình 21.70) chỉ ra sơ đồ kiểm tra tự động 

nguyên công hàn ống.  

 
Hình 21.70.Kiểm tra tự động  

1-vật kiểm; 2- máy với đầu dò; 3- cảm biến vào/ra; 4- cảm biến dịch chuyển; 5- 

đẩy phôi; 6- điều khiển cơ cấu kiểm; 7- tạo siêu âm; 8- xử lý và đánh giá; 9- 

đánh dấu; 10- tín hiệu; 11- biên bản; 12- phân loại 

Các tín hiệu siêu âm được xử lý nhờ khối PE (processing and evalution). 

Kết quả dược đưa ra từ máy in rồi phân loại. Với sản phẩm cố định có thể cố 

định các thông số đã cho, nếu ra ngoài các giá trị đó thì loại bỏ.  
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  Các đầu dò có góc nghiêng khác nhau có thể được điều khiển bằng các thiết bị 

dồn kênh. Ưu điểm chính của kỹ thuật tự động là sử dụng máy in kỹ thuật số, 

dặc biệt nếu biên độ và thời gian qua đi của xung phản hồi đã được số hoá. Đối 

với các kiểm tra lặp lại, toàn bộ kết quả được lưu trữ trên băng từ.  

    2.5.3. Các cách biểu diễn tín hiệu  

Những xung phản hồi siêu âm được chuyển thành tín hiệu có thể nhìn 

thấy được trên màn hình CRT hoặc trên các máy tự ghi khác. Có ba dạng biểu 

diễn tín hiệu quét đó là dạng quét A (A – scan), quét B (B – scan), quét C (C – 

scan). 

    a. Cách biểu diễn dạng quét A 

Cách biểu diễn dạng quét A là dạng biểu diễn  tín hiệu phổ biến nhất. 

Trong đó trục hoành của màn hình biểu diễn thời gian quét và trục tung cho biết 

biên độ xung phản hồi. Từ vị trí và biên độ xung phản hồi trên màn hình có thể  

đánh giá được độ sâu và kích thước của khuyết tật trong vật liệu. Một hệ thống 

kiểm tra dạng quét A được biểu diễn như trong (Hình 21.71) 

 
                              Hình 21.71 – Cách biểu diễn dạng quét A 

     b. Cách biểu diễn dạng quét B 

Cách biểu diễn này cho thấy toàn bộ mặt cắt ngang của vật liệu kiểm tra và 

sẽ chỉ rõ chiều dài và độ sâu của khuyết tật trong vật liệu. Một hệ thống kiểm tra 

dạng quét B được biểu diễn trên (Hình 21.72) 

 
Hình21.72 – Biểu diễn dạng quét B (chiếu cạnh)  

Ưu điểm: 

 Biểu diễn được hình ảnh mặt cắt ngang của vật kiểm và những khuyết tật 

trong đó. 

 Hình ảnh được giữ lại đủ lâu để đánh giá toàn bộ mẫu. 

Hạn chế: 
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 Không ghi nhận được chỉ thị sau mặt phản xạ (do bị che khuất) 

 Không ghi nhận được độ rộng của bất liên tục theo phương truyền của 

chùm tia và vuông góc với phương dịch chuyển đầu dò. 

 Chùm sóng âm có dạng mở hình côn, nên những khuyết tật gần mặt sau 

của vật có hình ảnh tín hiệu dài hơn những khuyết tật gần mặt trước. 

   Cách biểu diễn dạng quét B được dùng rộng rãi trong y tế. Trong cơ khí, 

chúng được sử dụng để ghi nhanh hình ảnh của các vật thể trên màn ảnh và kiểm 

tra kỹ lưỡng hơn với kỹ thuật quét A. 

    c. Cách biểu diễn dạng quét C 

Hệ thống biểu diễn dạng quét C được thiết kế để tạo ra một bản ghi vĩnh cửu 

kết quả của phép kiểm tra khi sử dụng quét kiểm tra tự động tốc độ cao. Cách 

biểu diễn dạng quét C cho ta thấy một sơ đồ phác họa các khuyết tật nhưng 

không biết được thông tin về độ sâu và hướng của khuyết tật. Có thể nói cách 

biểu diễn dạng quét C giống như hình chiếu bằng của vật thể. 

 Một hệ thống biểu diễn dạng quét C được mô tả (Hình 21.73) 

 
Hình21.73  Biểu diễn dạng quét C 

    2.6.  Hiệu chuẩn hệ thống kiểm tra. 

    2.6.1. Mục đích 

Thiết bị kiểm tra siêu âm thường thực hiện các chức năng cơ bản: phát và 

thu sóng siêu âm, kiểm tra, lựa chọn, xử lý và biểu diễn tín hiệu. Các quy phạm 

thường xuyên được hiệu chuẩn đúng, phù hợp với các tiêu chuẩn đã có. Hiệu 

chuẩn  thiết bị là công việc quan trọng để nhận được kết quả kiểm tra đáng tin 

cậy và chính xác. 

Mẫu chuẩn được dùng để đánh giá các đặc trưng của máy kiểm tra, đầu dò 

và thiết lập các điều kiện kiểm tra. Mẫu thử được dùng để so sánh biên độ hoặc 

vị trí xung phản hồi từ khuyết tật nhân tạo trong nó với biên độ hoặc vị trí 

khuyết tật trong vật kiểm. 

    2.6.2. Các loại mẫu 

     a. Mẫu chuẩn I.I.W. (V1) 
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Mẫu chuẩn V1 của Viện  Hàn Quốc tế (I.I.W.) được sử dụng rộng rãi nhất. 

Nó được chế tạo từ thép cacbon trung bình (Hình 21.74). V1 được dùng để thực 

hiện các nguyên công:  

 
Hình 21.74: Mẫu chuẩn I.I.W (V1)  

 - Chuẩn thời gian quét 

 Xác định điểm ra của đầu dò góc 

 Xác định góc phát đầu dò 

 Kiểm tra các đặc trưng của máy kiểm tra siêu âm (độ tuyến tính của thời 

gian quét, độ tuyến tính theo chiều cao màn hình, tuyến tính của núm điều 

khiển biên độ, độ phân giải, khả năng đâm xuyên , …) 

 Đặt độ nhạy. 

 So sánh các vật liệu có tốc độ truyền âm khác nhau. 

    b. Mẫu chuẩn theo ГОСТ 

  Thực tế làm việc cho thấy mẫu V1 không đo được độ nhạy quy định của 

máy có dịch chỉnh thời gian khuếch đại. Mẫu này không cho phép đánh giá độ 

phân giải và độ lớn vùng chết với các đầu dò góc. Vì vậy các loại mẫu chuẩn 

khác đã được thiết kế và sử dụng. 

   Mẫu N o 1 được dùng để xác định độ nhạy quy định, độ phân giải, độ sâu 

chính xác và góc phát đầu dò. Nó được làm từ thuỷ tinh hữu cơ. Mẫu này đủ để 

giải quyết phần lớn  nhiệm vụ khi kiểm tra hàn (Hình 21.75).  
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                                                        Hình 21.75. Mẫu N o 1  

    Mẫu N o 2 được dùng để đo góc vào kim loại cơ bản và kiểm tra vùng chết  

bằng cách phát hiện ra lỗ hình trụ  mà chiều sâu thế nằm được xác định theo yêu 

cầu kỹ thuật đối với vật kiểm (Hình 21.76) 

 
Hình 21.76  Mẫu N o 2 

   Mẫu N o 3 được dùng chỉ để xác định điểm ra của đầu dò góc (Hình 21.77)  

 
Hình 21.77 Mẫu N o 3 

   c.  Các mẫu thử    

Mẫu thử là các mẫu của liên kết hàn mà trong đó có những khuyết tật nhân 

tạo là các lỗ đáy bằng kích thước khác nhau ở từng độ sâu.  Chúng được chế tạo 

cả từ kim loại cơ bản nếu tính chất âm của nó gần với tính chất âm của kim loại 

mối hàn. Trong nhiều trường hợp các mẫu thử được gia công cơ khí để được 

chất lượng bề mặt tương đương với bề mặt kim loại cơ bản, độ nhám bề mặt đạt 

Ra=2,5 trở lên.  
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Biên độ xung phản hồi từ khuyết tật trong đa số trường hợp có thể được thể 

hiện qua diện tích nhỏ nhất của lỗ đáy bằng.  Do lỗ đáy bằng là một mặt phản xạ 

lý tưởng nên với cùng một độ sâu và cùng một  hiển thị trên màn hình không thể 

xác định chính xác khuyết tật thực lớn hơn kích thước lỗ so sánh bao nhiêu. 

Nhưng khuyết tật tối thiểu sẽ bằng diện tích lỗ đáy bằng đang so sánh.  

Ngoài loại mẫu thử biên độ - diện tích còn có loại mẫu thử biên độ - 

khoảng cách. Chúng được dùng để kiểm tra sự thay đổi thật sự của biên độ theo 

khoảng cách bằng đầu dò thẳng góc. 

Các cách bố trí lỗ trên vật được cho trên (Hình 21.78) 

 
Hình 21.78 Các dạng lỗ đáy bằng 

Bộ mẫu thử thường có các khối trụ đường kính 50 mm, cao 95,25 mm.Tại tâm  

mẫu có khoan một lỗ đáy bằng sâu 19,6 mm (3/4 inch) (Hình 21.79). 

 
Hình21.79 : Mẫu thử  biên độ - diện tích 

Ứng dụng: 

 Kiểm tra độ tuyến tính của máy 

 Xác lập mối liên hệ giữa biên độ và diện tích (hay là mối liên hệ giữa 

chiều cao biên độ xung phản hồi với kích thước của khuyết tật) 

    d. Đồ gá phụ trợ 

   Các loại đồ gá dụng cụ bổ sung khi kiểm tra kết cấu hàn gồm: cạo, giũa, 

bàn chải sắt, đá mài, giẻ lau làm sạch bề mặt; thước, dưỡng đo thông số hàn và 

xác định toạ độ khuyết tật, phấn dánh dấu; giấy bút ghi kết quả kiểm tra; đồ gá 

di chuyển đầu dò trong phạm vi giới hạn (bộ kẹp hoặc thước từ) 

    2.6.3. Các thông số kiểm tra cơ bản  
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 Các thông số cơ bản khi kiểm tra liên kết hàn là các thông số xác định độ 

tin cậy của kết quả, chúng đều phụ thuộc vào thiết bị sử dụng. 

    a. Bước sóng 

    Bước sóng được xác định theo tần số. Tần số theo máy sử dụng trong 

quá trình thao tác có thay đổi. Để đảm bảo tính tái hiện kết quả cao, độ  sai lệch 

tần số phát không qua 10% so với giá trị danh nghĩa. 

     b. Độ nhạy 

    Độ nhạy được chia làm độ nhạy thực, giới hạn, quy ước và tương đương. 

   Độ nhạy thực được quy định bởi kích thước khuyết tật nhỏ nhất được  

phát hiện một cách đáng tin trong các vật kiểm xác định. Nó có thể được đánh 

giá bằng việc xử lý thống kê các kết quả và nghiên cứu kim tương các đôi tượng 

cùng loại. 

 Độ nhạy giới hạn được xác định bằng các kích thước nhỏ nhất của các 

phần tử phản xạ nhân tạo (khuyết tật mẫu) được phát hiện một cách đáng tin 

trong mối hàn với thiết bị đã cho. Để đo độ nhạy giới hạn người ta sử dụng diện 

tích lỗ đáy bằng S hướng vuông góc với chùm âm. Như trên đã nói có nhiều 

loại mẫu thử cũng như các công thức để xác định S.  

 Độ nhạy quy ước được đặc trưng bằng kích thước và độ sâu phân bố ban 

đầu của các phản xạ nhân tạo trong mẫu chuẩn từ vật liệu có các tính chất về 

âm chặt chẽ và khuyết tật được phát hiện một cách đáng tin. Độ nhạy quy ước 

được đo theo mẫu chuẩn N o 1, được thể hiện bởi chiều sâu lớn nhất của phản xạ 

hình tụ 

 Trong một số trường hợp như khi kiểm tra các tấm mỏng hình dạng phức 

tạp, người ta không thể sử dụng mẫu chuẩn hoặc mẫu thử để đo và điều chỉnh 

độ nhạy độ nhạy giới hạn và quy ước. Khi đó để điều chỉnh độ nhạy người ta 

dùng các mẫu thử có các khuyết tật khác với mẫu chuẩn đã có. Như thế độ 

nhạy được chuẩn theo mẫu thử, về mặt kỹ thuật, không thể so với độ nhạy quy 

ước hoặc giới hạn. Máy dò khuyết tật với độ nhạy này thể hiện các khuyết tật 

thực, tương đương với đặc trưng phản xạ của khuyết tật trong mẫu thử. Cho 

nên độ nhạy này được gọi là độ nhạy tương đương.   

  c. Định hướng trường 

    Định hướng trường của đầu dò trong kim loại kiểm tạo ra độ phân giải 

góc cũng như độ chính xác của toạ độ khuyết tật. Định hướng trường được xác 

định bằng góc phát và góc φ, lấy khoảng 0,8 (Hình 21.80). 
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Hình 21.80 Chuẩn theo mẫu 

         Để thuận lợi cho việc xác định điểm ra và góc phát của đầu dò người ta 

dùng các mẫu chuẩn V1 hoặc N o 2 

   d. Độ chính xác  

   Độ chính xác toạ độ đo được ở kiểu bất kỳ của bộ phận xác định chiều sâu 

được thể hiện qua sai số ngẫu nhiên và sai số hệ thống. 

   Sai số ngẫu nhiên tương đối do đặt đầu dò ở vị trí không đúng với biên độ 

xung phản hồi cực đại, tuân theo định luật phân bố chuẩn, phụ thuộc vào người 

thao tác và không vượt quá 4%. 

      Tiến hành phân tích thấy rằng toạ độ theo chiều sâu khi kiểm tra liên kết 

hàn bằng đầu dò góc có sai số tương đối nằm trong vùng rất rộng (đến 60%), nó 

tăng mạnh khi phần tử phản xạ nằm gần bề mặt cùng với góc phát đầu dò lớn. 

Cho nên khi kiểm tra mối hàn mỏng mà dùng đầu dò góc lớn sẽ gây sai số đáng 

kể về độ sâu. Khi kiểm tra mối hàn dày trung bình (25 mm – 100 mm), xác suất 

xuất hiện sai số nghiêm trọng không đáng kể. Còn sai số theo chiều ngang thực 

tế không vượt quá 10%. 

     d. Vùng chết 

     Đó là vùng được xác định theo chiều sâu nhỏ nhất của khuyết tật mà 

xung phản hồi từ đó không trùng với xung phát. Giá trị vùng chết phụ thuộc vào 

chiều dài xung phát, đối với đầu dò góc nó phụ thuộc vào cấu tạo nêm. 

    Để nhận được xung phản hồi từ khuyết tật không “đụng” xung phát, thì 

thời gian T  tính từ lúc phát xung đến thời điểm trở về của tín hiệu phản hồi phải 

lâu hơn thời gian phát xung τ của xung phát. Thời gian T liên hệ với độ sâu 

khuyết tật nằm H theo công thức  

     đầu dò thẳng:  T = 2H/vL2                   
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       đầu dò góc: T = 2H/(vL2 .sin )  + tn  

  Trong đó  tn - thời gian chùm tia qua khối trễ 

   Cho  T  = τ sẽ được giá trị vùng chết 

   đầu dò thẳng: M = τ.vL2/2     

   đầu dò góc: M = 0,5.(τ -2tn).sin   

   Xung đáy phản xạ nhiều lần do xung phát tạo ra sẽ gây nhiễu cho xung 

phản xạ từ khuyết tật gần bề mặt (khoảng 3 – 5 mm). 

   Giá trị vùng chết  phụ thuộc vào góc phát và kích thước phần tử phản xạ. 

Nó nhỏ khi góc vào và bất liên tục nhỏ. Khi kiểm tra bằng đầu dò góc, vùng chết 

được đặc trưng bởi chiều sâu nhỏ nhất của phản xạ hình trụ, mà xung phản hồi 

của nó có thể khác với xung phát và xung phản hồi của tiếng ồn từ nêm. Để hiệu 

chuẩn có thể dùng mẫu V1 hoặc N o 2. 

   e. Độ phân giải. 

  Độ phân giải của máy dò khuyết tật bằng siêu âm được quy định thành 

khả năng phân giải theo khoảng cách  và theo góc. Cả hai khả năng đều phụ 

thuộc vào sự định hướng của trường siêu âm và tốc độ truyền sóng trong kim 

loại kiểm.  Khả năng phân giải theo khoảng cách được xác định bằng khả năng 

phân giải của máy đối với đầu dò, tức là khoảng thời gian nhỏ nhất giữa các 

xung phản hồi mà làm cho các xung tách biệt trên màn hình.  

     Đo khả năng phân giải của máy bằng việc phát hiện các phản xạ phân bố 

trên các mẫu chuẩn V1  hoặc N o 1, các phần tử phản xạ ở dạng rãnh khe.  (Hình 

21.81) cho biết khả năng phân giải của máy với hai đầu dò thẳng khác nhau.  

 
Hình 21.81 Khả năng phân giải khuyết tật khi sử dụng  hai đầu dò thẳng 

 a. Tốt hơn b 

    f. Độ tuyến tính   

    Độ tuyến tính ngang (đường thời gian quét) là sự khác nhau giữa khoảng 

cách thực và khoảng cách đọc được trên màn hình CRT. Để kiểm tra độ tuyến 

tính các xung phản hồi cần đặt các xung chính xác theo vạch chia thích hợp trên 

màn hình với các tín hiệu cùng biên độ. Sau đó đánh dấu và so sánh. Sai lệch 

cực đại cho các dải là 1%. 

   Độ tuyến tính đứng  (độ tuyến tính biên độ) là tỉ số giữa xung phản hồi đi 

vào bộ khuếch đại và độ cao của nó trên màn hình  
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   Độ  tuyến tính của núm điều khiển biên độ (núm điều khiển hệ số khuếch 

đại) được kiểm tra bằng cách hiệu chuẩn thời gian quét theo từng dải. Khi có 

biên độ thì cố định lại rồi giảm dần cho đến khi còn một nửa. 

   2.6.4. Xây dựng đường cong hiệu chỉnh biên độ - khoảng cách (DAC) 

Biên độ xung phản hồi phụ thuộc vào khoảng cách tương đối với đầu dò 

nên ngưỡng đánh giá không thể cố định mà phải biến đổi theo khoảng cách. Để 

giải quyết vấn đề này cần phải tăng khuếch đại  theo khoảng cách truyền. Đường 

cong DAC cho phép đánh giá một xung phản hồi từ mặt phản xạ chưa xác định 

bằng cách so sánh biên độ của xung phản hồi với chiều cao của DAC. 

Đường cong hiệu chỉnh biên độ - khoảng cách (DAC) được thiết lập bằng 

cách dùng mẫu thử có lỗ khoan ở mặt bên và mẫu có lỗ đáy bằng làm chuẩn so 

sánh  Để dựng đường cong DAC thì biên độ xung phản hồi cao nhất từ mặt phản 

xạ tham chiếu danh định (VD: lỗ khoan mặt bên) được ghi lại ở những khoảng 

cách đường truyền khác nhau và lớn hơn dải kiểm tra yêu cầu. Vật kiểm với mẫu 

thử DAC phải cùng loại vật liệu.  

Mức độ nhạy ban đầu (PRE) cho đầu dò góc là giá trị độ khuếch đại 

(GAIN) khi đầu dò đặt ở vị trí 1 thu được xung phản hồi cực đại đạt 75% - 85% 

chiều cao màn hình hiển thị. Tại các vị trí 2, 3, 4 tiếp theo, giá trị PRE được giữ 

nguyên khi ghi nhận các xung phản hồi cực đại và đánh dấu đỉnh xung trên màn 

hình. Đường cong DAC được dựng bằng cách nối các đỉnh xung phản hồi từ mặt 

phản xạ trong mẫu. 

 
    Hình 21.82 – Những vị trí đầu dò trên mẫu thử để vẽ đường cong DAC            

Trong quá trình quét kiểm tra sơ bộ, độ nhạy được đặt cao gấp 2 lần (+6dB) 

hoặc gấp 5 lần (+14dB) so với PRE để tránh mất mát năng lượng trong quá trình 

lan truyền (21.82).  

Một bất liên tục được đánh giá  bằng cách so sánh biên độ xung phản hồi với 

chiều cao của đường cong DAC tại đó. Việc đánh giá chấp nhận hay loại bỏ 

khuyết tật phải theo tiêu chuẩn. 

 
Hình 21.83– Màn hình hiển thị biểu diễn đường DAC 100%, 50%, 20% 



 69 

  2.6.5. Phương pháp giản đồ DGS (Distance – Gain – Size) 

Âm áp tăng dọc theo trục âm cho tới điểm kết thúc trường gần (hay điểm 

hội tụ). Tại điểm này, biên độ tăng lên đến cực đại rồi lại suy giảm. Đặc trưng 

phản xạ của khuyết tật được định vị đầy đủ trong trường âm gây ra sự suy giảm 

biên độ của một xung phản hồi theo tỉ lệ 1/s
2
 (s – đường truyền âm) tại vùng 

trường xa. Dựa trên đặc điểm này, giản đồ DGS được xây dựng trên thang 

logarit. Giản đồ này chỉ ra mối quan hệ của biên độ xung phản hồi từ các lỗ tròn 

có kích thước khác nhau và từ mặt đáy tới đầu dò. Độ chênh lệch của biên độ 

xung phản hồi chỉ ra sơ bộ sự chênh về biên độ V. Mặt khác, kích thước mặt 

phản xạ tương đương (kích thước của các lỗ tròn tương đương) của khuyết tật có 

thể được xác định dựa trên việc đo độ chênh lệch của giá trị khuếch đại V giữa 

chỉ thị của mặt phản xạ chưa biết (khuyết tật) và chỉ thị của mặt phản xạ tham 

chiếu. 

 
Hình 21.84 – Biểu đồ DGS điển hình cho một đầu dò góc 

    V = 20 lg(A2/A1) 

Trong đó:  V: Độ chênh lệch của giá trị khuếch đại 

   A1 : Chiều cao xung phản hồi của mặt phản xạ (%) 

   A2 : Chiều cao xung phản hồi tham chiếu (%) 

Việc đánh giá một khuyết tật có thể thực hiện một cách trực tiếp bằng cách 

so sánh biên độ xung phản hồi của khuyết tật với biên độ xung của một mặt 

phản hồi tham chiếu biết trước (phương pháp mẫu tham chiếu). Trong trường 

hợp các mặt phản xạ tham chiếu tương ứng được quét ở những khoảng cách 
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đường truyền khác nhau và các đỉnh xung được đánh dấu trên màn hình như một 

đường cong hiệu chỉnh biên độ khoảng cách (DAC) 

     2.7. Phương pháp và công nghệ kiểm tra siêu âm các m ối hàn 

     2.7.1. Quy trình chung 

  Khi chọn các phương pháp kiểm tra người ta thường mong muốn đảm bảo 

phát hiện được khuyết tật trong mối hàn một cách tin cậy với số lượng nguyên 

công nhỏ nhất có thể (!) 

 Các thông số tối ưu (tần số, độ nhạy, góc phát đầu dò) được xác định theo 

kinh nghiệm đối với từng liên kết cụ thể. Trong quá trình hoàn thành phương 

pháp kiểm tra, các số liệu của máy dò khuyết tật được đối chiếu với kết quả của 

các phương pháp kiểm tra phá huỷ (thử cơ tính, phân tích kim tương mối hàn...) 

 Khả năng giải đoán, kiểu đầu dò, phạm vi dịch chuyển của chúng được 

xác định bằng cách tính toán kiểu và kích thước liên kết hàn cũng như đặc trưng 

của khuyết tật tiềm tàng. Góc phát được chọn sao cho khoảng cách từ đầu dò 

đến mối hàn đủ nhỏ mà không bị ảnh hưởng bởi vùng chết và hướng của chùm 

tia đạt đến giá trị lớn nhất của chỉ thị tán xạ khi gặp khuyết tật. Nếu kích thước 

mối hàn không cho phép dùng phản xạ trực tiếp với góc phát đã chọn thì phải 

kiểm tra bằng tia phản xạ nhiều lần. Chú ý rằng khi trục của chùm tia vuông góc 

với bề mặt phản xạ thì khuyết tật được hiển thị rất rõ (Hình 21.84)   

 
Hình 21.85Ảnh hưởng của góc phát chùm tia đến việc phát hiện khuyết tật. I, II - 

bề mặt liên kết 

    a. Thu thập thông tin trước khi kiểm tra mối hàn  

 Đặc điểm của kim loại cơ bản (vật liệu, các thuộc tính, tính hàn...) 

 Công nghệ hàn (hàn hồ quang tay, hàn tự động dưới lớp thuốc, hàn TIG, 

hàn điện trở tiếp xúc, hàn vảy...) 

 Cách thức gia công chuẩn bị mối hàn (gá đặt, đệm lót, hàn đính...) 

 Phạm vi vùng ảnh hưởng nhiệt. 

 Khó khăn đặc biệt nào mà người thợ gặp phải trong khi hàn  

 Vị trí của bất kì mối hàn nào đã bị sửa lại 

 Các tiêu chuẩn tham chiếu cho phép. 

    b. Xác định vị trí và kích thước chính xác của mối hàn  
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 Xác định chính xác chiều dày tấm, chiều rộng, đường tâm của mối hàn, 

chiều cao phần nhô. Khi phần nhô bị mài phẳng bằng mặt kim loại cơ bản thì 

vùng bề rộng của mối hàn phải được vạch dấu. Có thể tính bằng lý thuyết khi 

biết chiều dày, góc vát mép, khe hở đáy, chiều cao mặt đáy... 

   c. Kiểm tra bằng mắt thường  

Trước khi kiểm tra bằng máy siêu âm kỹ thuật viên cần kiểm tra sơ bộ 

bằng mắt, phải chắc rằng bề mặt không còn dính các hạt bắn toé và đủ nhẵn để 

quét đầu dò. Một số khuyết tật  có thể nhìn thấy như cháy lẹm, chảy tràn, lồi quá 

mức… cần phải đánh dấu lại. Nếu những khuyết tật này vượt quá tiêu chuẩn cho 

phép thì chúng phải được sửa chữa lại hoặc loại bỏ trước khi kiểm tra bằng siêu 

âm. 

Những dạng khuyết tật khác có thể nhận thấy được khi kiểm tra bằng mắt 

thường là lệch góc, lệch mép. Những khuyết tật này có thể không ảnh hưởng đến 

sự chấp nhận hay loại bỏ của mối hàn nhưng nó có thể gây cản trở đến quá trình 

kiểm tra siêu âm. 

   d. Kiểm tra kim loại cơ bản 

Kim loại cơ bản cần được kiểm tra bằng đầu dò thẳng để phát hiện những 

khuyết tật như tách lớp, nứt… Chúng có thể ảnh hưởng đến việc kiểm tra mối 

hàn khi dùng đầu dò góc và kiểm tra chiều dày kim loại (Hình 21.85). Việc kiểm 

tra phải được thực hiện trên một vùng rộng hơn bước quét toàn phần khi dùng 

một đầu dò góc. Để kiểm tra kim loại cơ bản có thể dùng một đầu dò đơn hoặc 

một đầu dò kép với tần số khoảng 2 MHz – 6 MHz. Tần số cao thường được ưa 

sử dụng hơn do cấu trúc kim loại hạt mịn. 

 
Hình 21.86 Ảnh hưởng của khuyết tật dạng tách lớp trong kiểm tra  siêu âm 

 

    e. Kiểm tra đáy mối hàn 

Vùng đáy mối hàn cần phải kiểm tra thật kỹ, vì ở vùng đáy các khuyết tật 

thường xảy ra và ở đó sự tồn tại của chúng là có hại hơn cả. Tại vùng đáy các 
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xung phản hồi từ chỗ thấu quá của mối hàn tốt và tín hiệu xung phản hồi khuyết 

tật đáy sẽ xuất hiện rất gần nhau, do vậy kỹ thuật viên kiểm tra hay bị nhầm lẫn.  

   f. Kiểm tra tiết diện mối hàn 

Tiết diện mối hàn được kiểm tra bằng một đầu dò góc thích hợp để tìm 

khuyết tật. Tuỳ theo liên kết hàn mà có các công nghệ kiểm tra khác nhau 

   g. Kiểm tra các vết nứt ngang 

Các vết nứt ngang trên bề mặt đỉnh hay đáy mối hàn cần được xác định. 

Nếu phần nhô không được mài phẳng, thì việc dò quét được thực hiện dọc theo 

đường tâm của mối hàn và đầu dò hướng nghiêng theo với đường trung tâm. 

Do vết nứt có cạnh sắc gồ ghề nên chỉ có một phần ít năng lượng phản xạ 

ngược lại đầu phát. Do đó, một kỹ thuật an toàn hơn là sử dụng bộ đôi đầu dò 

(một thu - một phát) như (Hình 21.87) 

 
Hình 21.87 – Quét mối hàn để kiểm tra những vết nứt ngang  

Nếu phần nhô được mài phẳng ngang với bề mặt kim loại cơ bản, ta có thể 

dò quét dọc theo đường trung tâm của mối hàn và song song ở cả hai phía đường 

tâm, từ mỗi hướng dò này sẽ quét được toàn bộ chiều rộng mối hàn. 

   h. Xác định vị trí, kích thước và bản chất của khuyết tật 

          Khi biết công nghệ hàn cũng như các đặc điểm về thống kê sự phân bố 

khuyết tật theo tiết diện mối hàn có thể giả định sơ bộ dạng và vị trí của khuyết 

tật. Với đầu dò thẳng chỉ cần xác định chiều sâu H của bề mặt phản xạ (Hình 

21.87)                                                H = vL2.t/2 

             Trong  đó: t - thời gian xung siêu âm tuyền từ đầu dò đến khuyết tật và 

ngược lại. 

    Việc xác định toạ độ bề mặt phản xạ (chiều sâu H và khoảng cách đến đầu 

dò L) khi kiểm tra bằng đầu dò góc (Hình 21.87b) dựa trên cơ sở đo thời gian t 

của xung đi vào kim loại và góc phát β 

H = rcosβ = 0,5.vT2(T  -2tn)cosβ 

L = rsinβ = 0,5.vT2(T  -2tn)sinβ 

         Trong đó: T và tn theo các công thức  
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Hình 21.87b Xác định toạ độ khuyết tật (a) - đầu dò thẳng; (b) - đầu dò góc 

Sau khi xác định vị trí khuyết tật sẽ xác định kích thước khuyết tật theo 

chiều dài khuyết tật song song với trục mối hàn bằng cách sử dụng phương pháp 

giảm 6 dB hoặc 20 dB. Chiều dày khuyết tật cũng cần xác định bằng dịch 

chuyển đầu dò (Hình 21.88)  

Hình 21.88 – Dịch chuyển đầu dò để xác định bản chất và kích thước của  

khuyết tật 

 Để phát hiện các dạng định hướng khác nhau của khuyết tật cần phải dò 

từ hai phía. Thông tin về hình dáng bên ngoài và định hướng khuyết tật nhận 

được bằng cách dò quét dưới các góc khác nhau (Hình 21.89) 
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Hình 21.89 . Đánh giá hình dạng khuyết tật bằng cách xoay đầu dò 

Từ những phát hiện trên sẽ giải đoán để tìm ra bản chất của khuyết tật 

(ngậm xỉ, rỗ khí, không ngấu, không thấu, nứt…) 

   i. Báo cáo kiểm tra 

Để đánh giá đầy đủ kết quả kiểm tra siêu âm thì kỹ thuật viên kiểm tra phải 

ghi chép một cách có hệ thống tất cả những gì mình phát hiện được. Bản báo cáo 

kết quả kiểm tra phải bao gồm tất cả những chi tiết của công việc kiểm tra, thiết 

bị đã sử dụng và những quy trình chuẩn máy cũng như dò quét khuyết tật. Ngoài 

ra, góc, vị trí đầu dò và mức độ khuếch đại cũng cần ghi lại để trong trường hợp 

phải lặp lại những phép thử trên. 

   2.7.2. Kiểm tra mối hàn giáp mối 

   a. Nguyên tắc  

   Mối hàn giáp mối thường được kiểm tra bằng phương pháp xung phản hồi 

với việc đưa đầu dò vào theo sơ đồ phối hợp.  Khi dò người ta dùng đầu dò góc 

có α = 35
o
 - 50

o
. Để đảm bảo độ tin cậy người ta thường sử dụng hai đầu dò liên 

tiếp. Đầu dò có góc phát (góc tới) 50
o
 dùng để phát hiện các khuyết tật có thể 

tồn tại trong vũng hàn mà không thể dò với góc phát nhỏ. Việc điều chỉnh tạm 

thời độ nhạy theo loạt máy dò sẽ  gây ra sai số không đều theo chiều sâu. Trong 

trường hợp này dùng đến cách thức kiểm tra theo lớp, ban đầu kiểm tra phần 

trên kim loại mối hàn với độ nhạy thấp, sau đó kiểm tra ở các lớp sâu hơn theo 

mức nhạy cao. 

    Khi kiểm tra liên kết hàn có chiều dày lớn có thể xuất hiện nhiễu do tán 

xạ siêu âm bởi cấu trúc hạt thô.  Khi mức nhiễu lớn, để tăng tỉ lệ tín hiệu - ồn 

phải giảm chiều dài xung phát (nhưng không giảm biên độ), tăng đường kính 

biến tử và dùng đầu dò hội tụ (chỉ dùng khi phát hiện khuyết tật trong trường 

gần). 

   Các mối hàn có chiều dày nhỏ (<100 mm) có thể dò trên một bề mặt của 

kim loại cơ bản bằng tia phản xạ trực tiếp và một lần (Hình 21.90). Lúc đó góc 
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vào kim loại β thường được chọn sao cho trục chùm tia ở một trong những vị trí 

đầu dò cắt  trục đối xứng của tiết diện mối hàn tại độ sâu 0,5δ  

 
Hình 21.90Sơ đồ dò liên kết giáp mối a)- tia trực tiếp; b)- tia phản xạ một lần 

    b. Lựa chọn góc phát đầu dò 

Chọn góc của đầu dò để kiểm tra tiết diện mối hàn phụ thuộc vào góc vát 

mép của rãnh hàn khi chuẩn bị gia công mối hàn. Góc đầu dò được lựa chọn sao 

cho có thể phát hiện được những khuyết tật trên giao diện của rãnh mối hàn, sao 

cho phương của chùm tia vuông góc với bề mặt rãnh thì sẽ đạt phản hồi cực đại. 

Góc này được tính toán như sau: 

    Góc đầu dò β = 90
o
 - /2 

Trong đó,  là góc góc vát mép (chữ V; X; K) 

Trong trường hợp góc đầu dò tính toán được là một giá trị lẻ thì đầu dò  có 

góc gần với giá trị tính toán nhất sẽ được lựa chọn sử dụng. Góc đầu dò cũng 

thay đổi theo từng loại vật liệu của vật kiểm tra. Bảng (21.7) sau chỉ ra giá trị 

góc của chùm tia thay đổi tùy thuộc vào các loại vật liệu khác nhau. 

 

 

Bảng 21.7 Góc vào trong từng vật liệu 

Vật liệu Góc của chùm tia (
o
) 

Thép 35 45 60 70 80 

Nhôm 33 42,4 55,5 63,4 69,6 

Đồng 23,6 29,7 37,3 41 43,4 

Gang xám 23 28 35 39 41 

     c. Xác định vùng dịch chuyển đầu dò góc khi kiểm tra tiết diện mối hàn  

Để quét hết với tia trực tiếp         δtg  ≥ (b+2e) 

Với tia phản xạ một lần                tg  ≥ (b+2z) 
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 Khoảng cách  z thường lấy bằng 5 mm là cần thiết để đảm bảo phần lớn 

năng lượng của chùm siêu âm trong vùng kiểm. 

   Chiều dày kim loại cơ bản càng nhỏ thì góc vào càng lớn, vì với việc giảm 

chiều dày δ thì chiều rộng b giảm xuống không đáng kể; khi đó để quét mối hàn 

bằng tia trực tiếp thì luôn cần góc vào lớn hơn so với khi quét bằng tia phản xạ 

vào mặt đối diện của kim loại cơ bản. Ví dụ để kiểm tra mối hàn dày δ = 30÷60 

mm bằng chùm tia trực tiếp thì dùng đầu dò có góc vào β =70
o
 (α=51

o
), với tia 

phản xạ đơn  - đầu dò có góc β =50
o
 (α=38

o
), khi chiều dày δ = 15÷25 mm thì 

kiểm tra với chùm tia trực tiếp và phản xạ đơn được thực hiện bằng đầu dò có β 

=70
o
 (α=51

o
),  

  Mối hàn các tấm mỏng hơn 10 mm có thể được quét bằng các đầu dò tiêu 

chuẩn phát tia phản xạ nhiều lần trong kim loại cơ bản (Hình 21.91).  

 
Hình 21.91  Kiểm tra tấm bằng tia phản xạ nhiều lần  

Trong trường hợp này tín hiệu giả phản xạ từ phần nhô mối hàn hoặc tấm 

đệm gần như trùng với tín hiệu chờ từ khuyết tật, điều này làm phức tạp quá 

trình kiểm tra. Để nâng cao độ nhạy cần phải để phần giữa mối hàn, mà tại đó 

xác suất phát hiện không ngấu và lẫn xỉ lớn nhất được kiểm tra bằng chùm tia 

trực tiếp. Điều này có thể đạt được bằng  cách dùng đầu dò đặc biệt có góc phát 

lớn và phần trước nhỏ. 

Khi kiểm tra mối hàn giáp mối chiều dày bất kỳ, góc vào β của chùm tia 

và dải quét được tính là miền dịch chuyển đầu dò. Khi quét mối hàn bằng tia 

trực tiếp đầu dò được dịch chuyển từ mép phần nhô của mối hàn một nửa bước 

quét    Lmax ≈δtg . 

   Trong trường hợp kiểm tra bằng chùm phản xạ nhiều lần đầu dò dịch 

chuyển trong dải tính từ mép phần nhô: 

Lmin≈nδtg .+z = Amin+z 

Lmax≈(n+1)δtg . 

Trong đó: n - số lần phản xạ của chùm tia  

Giá trị ,  Lmax, Amin dễ dàng được xác định theo độ sâu hoặc thước toạ độ  

   

     2.7.3. Kiểm tra mối hàn liên kết góc và chữ T 

Như mối giáp mối, mối hàn liên kết góc và chữ T cũng được kiểm tra 

bằng phương pháp xung phản hồi. (Hình 21.94) trình bày các sơ đồ quét. Chùm 
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tia vào mối hàn hợp lý nhất là qua kim loại cơ bản của tấm hàn (sơ đồ 3), vì nó 

cho phép phát hiện các loại khuyết tật bên trong thường gặp trong thực tế.  

 
Hình 21.94 Sơ đồ quét mối hàn góc và chữ T  a)- không thấu đáy; c) nứt dọc; c) 

rỗ, xỉ; 

Trong các liên kết hàn loại này cần phải đảm bảo yêu cầu ngấu hoàn toàn 

ở đáy mối hàn. Có thể kiểm tra bằng cách quét bằng tia phản xạ một lần (Hình 

21.95)   

 
Hình 21.95. Sơ đồ kiểm tra đáy mối hàn chữ T 

Với các mối hàn có liên kết này hầu hết khuyết tật không ngấu, không thấu 

nằm ở đáy nên dùng đầu dò có góc α≈50
o
, còn khi kiểm tra vết nứt, rỗ, lẫn xỉ, 

không ngấu cạnh dùng đầu dò có α≈40
o
. Do không ngấu ở đáy là khuyết tật chủ 

yếu nên sử dụng đầu dò góc β =60
o
 -70

o
 là thích hợp. Đầu dò dịch chuyển từ tấm 

biên trong giới hạn Ltb±5 (mm); giá trị Ltb được xác định theo quan hệ: 

Ltb=1,5δtg 1 

 Các vùng khác gần đáy mối hàn dùng đầu dò có góc vào β= 45
o
 dịch chuyển 

trong giới hạn từ Lmin đến Lmax  được xác định: 

Lmin= k2+z+δtg 2 

Lmax= k2 +2δtg 2 
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Góc vào chùm tia  và khoảng cách L giữa các tâm đầu dò được chọn từ điều 

kiện các trục của biểu đồ định hướng giao nhau ở độ sâu bằng chiều dày tấm 

biên δ (h.VIII. .) 

 

 

 
Hình 21.96  Sơ đồ quét mối hàn chữ T a)- ngấu hoàn toàn; b)- không thấu;  

c)- khi xác định biên độ từ mặt phẳng vô tận 

 Khi dịch chuyển đầu dò theo bề mặt tấm biên thì chùm tia đi vào tấm 

vách mà không có phản xạ, nếu hàn ngấu hoàn toàn (Hình 21.96). Nếu hàn 

không thấu thì một phần chùm siêu âm sẽ từ đó đến biến tử thu của đầu dò 

(Hình 21.96).  Biên độ xung phản hồi từ chỗ không thấu tỉ lệ với chiều rộng của 

nó. 

  Để đo chiều rộng không thấu, phương phấp thứ nhất là dùng mẫu thử so 

sánh (Hình 21.97) được chế tạo từ vật liệu như tấm hàn. Trong mẫu thử so sánh 

có các khe rãnh chiều rộng khác nhau mô phỏng khuyết tật. Khoảng cách từ mặt 

trên của mẫu đến lòng rãnh đúng bằng chiều dày tấm biên. Có thể xem rằng 

chiều rộng không ngấu trong mối hàn bằng chiều rộng rãnh trong mẫu thử so 

sánh. Khi đó xung phản hồi trong mẫu thử bằng xung từ chỗ không thấu. 
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              Hình 21.97 Đo chiều rộng khuyết tật bằng mẫu thử so sánh  

  Phương pháp thứ hai là không dùng mẫu, dựa trên cơ sở so sánh biên độ 

Ud của xung phản hồi từ chỗ không thấu với biên độ Uo từ mặt phẳng vô hạn mà 

khuyết tật nằm cùng độ sâu. Muốn thế dùng luôn mặt phẳng dưới I của tấm biên 

(Hình 21.97). Phương pháp không mẫu có thể được thực hiện bằng các máy có 

độ suy giảm hoặc các máy có bộ phận đo biên độ xung phản hồi.  

   Hai phương pháp trên không thể đo được kích thước chiều cao khuyết tật 

(không ngấu, không thấu) từ một phía của liên kết có vát mép. Lúc đó chiều cao 

hoặc chiều sâu khuyết tật được đánh giá bằng cách tương đối các biên độ xung 

phản hồi với các chỉ thị đã biết rồi giải đoán. 

   Cho đến nay dò khuyết tật bằng siêu âm là phương pháp duy nhất để phát 

hiện các vết nứt chiều rộng nhỏ hơn 0,1 mm hoặc không thấu, không ngấu ở đáy 

mối hàn liên kết chữ T hay chữ thập (Hình 21.98). 

 
Hình 21.98Vị trí quét đặc trưng cho mối hàn chữ T  

    2.7.4. Kiểm tra liên kết hàn chồng  

   Mối hàn liên kết chồng được dò từ phía tấm cơ bản bằng tia phản xạ một 

lần nhờ đầu dò bố trí theo sơ đồ phối hợp (Hình 21.99). Nhờ đó đảm bảo phát 

hiện được các vết nứt, không ngấu của cạnh đứng cũng như lẫn tạp chất đơn lẻ 

hoặc tập trung. Trong khi đó việc phát hiện không ngấu theo  chiều ngang không 
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chắc chắn, đó là do chùm tia siêu âm đập vào khuyết tật dạng phẳng ngang rồi 

phản xạ đi dưới một góc nào đó không về đầu dò. 

 

 

 
Hình 21.99. Sơ đồ kiểm tra mối hàn chồng  a) nứt; b)  rỗ khí và lẫn xỉ; c) không 

ngấu mép đứng 

 Có thể phát hiện khuyết tật nằm ngang bằng phương pháp truyền qua khi 

bố trí các đầu dò theo sơ đồ (Hình 21.100). Xung siêu âm truyền từ đầu dò phát 

qua mối hàn tốt đến đầu dò thu. Khi mối hàn có không ngấu nằm ngang hoặc 

các khuyết tật lớn thì tín hiệu biên độ xung trên màn hình giảm. 

  

 
Hình 21.100Sơ đồ dò quét để phát hiện không ngấu ngang  



 81 

    2.7.5. Kiểm tra liên kết mối hàn điểm 

 Để kiểm tra liên kết hàn điểm người ta sử dụng máy dò tần số cao. Dùng 

kỹ thuật kiểm tra nhúng, chùm siêu âm đi vào vuông góc với bề mặt tấm trên vật 

kiểm (Hình 21.101). Đầu dò đường kính nhỏ hội tụ có tần số 15 – 22 MHz được 

đặt trong bể nước. Tại các điểm hàn tốt, chùm tia siêu âm từ bề mặt tấm trên 

xuyên qua nhân hàn đến mặt đáy tấm dưới và phản xạ nhiều lần. Người thao tác 

nhìn trên màn hình chuỗi xung mà khoảng cách giữa chúng ứng với chiều dày 

tổng các tấm được hàn. Trong trường hợp khuyết tật (không ngấu), các xung 

phản xạ nhiều lần thường xuyên hơn và dễ phát hiện được khuyết tật trên màn 

hình. 

                

 
Hình 21.101 Sơ đồ kiểm tra hàn vảy a) hàn tốt; b) không ngấu; c), d) xung phản 

xạ nhiều lần  1- biến tử; 2- thấu kính; 3- bể nước; 4- nhân hàn; 5- xung phản 

xạ; 6- không ngấu 

Phương pháp này dễ tự động hoá nếu áp dụng tính chất lặp của xung phản 

xạ nhiều lần. Dấu hiệu bổ sung của tín hiệu khuyết tật là số xung phản xạ nhiều 

lần. Trong trường hợp mối hàn tốt chùm tia đi qua phần lớn đoạn đường trong 

mối hàn và chúng bị suy giảm mạnh do cấu trúc hạt thô của nhân bị chảy dẻo 

(giống cấu trúc khi đúc), do đó số lượng xung phản xạ ít.  

   2.7.6.  Kiểm tra liên kết hàn vảy 

    Kiểm tra chất lượng hàn vảy trong điều kiện lắp ráp đường ống là một 

trong những vấn đề “thời sự”. Hàn vảy cảm ứng liên kết đường ống là quá trình 
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công nghệ có nhiều ưu việt. Ưu điểm của hàn vảy ống chỉ phát huy khi chất 

lượng hàn được đảm bảo. 

   Khi kiểm tra hàn vảy ống bằng siêu âm người ta dùng đầu dò tần số cao 

(10 – 20 MHz), điều này cho phép giảm vùng chết xuống còn 0,2 – 0,3 mm làm 

tăng khả năng kiểm tra liên kết thành mỏng. 

   Để giảm tổn thất do nhiễu xạ của chùm tia và giảm nhiễu do phản xạ từ 

mặt bên của tấm nêm, người ta đã đề xuất kết cấu đầu dò kênh. Đầu dò kênh cấu 

tạo từ khối nêm nghiêng với bề mặt tiếp xúc, trong đó có hai kênh cách âm mà 

tiết diện vuông góc của chúng bằng tiết diện các biến tử. Đầu dò kênh có độ ồn 

riêng nhỏ hơn 10 -15 dB so với các đầu dò thông thường. Điều này cho phép 

nâng cao độ nhạy kiểm tra đến 1 – 1,5 mm
2
(không ngấu). Chiều cao tổng đầu dò 

không quá 12 mm nên có thể cho vào các ống có khe hở nhỏ.  

    Với liên kết có chiều dày nhỏ người ta dùng phương pháp cộng hưởng 

xung để kiểm tra. Khi đó góc phát, phần trước đầu dò và tần số được chọn sao 

cho cực đại của biên độ ở chỗ không ngấu, còn cực tiểu – nơi liên kết đạt chất 

lượng. Sử dụng đường cong DAC ghi nhận được bất liên tục do không ngấu 

(Hình 21.102). 

     

 
Hình21.102  Sơ đồ kiểm tra hàn vảy a) hàn tốt; b) không ngấu; 1- biến tử thu; 2- 

biến tử phát; 3- cách âm; 4- xung dò; 5- xung đáy; 6- xung cửa; 7- không ngấu; 

8- ống dẫn; 9- ống lồng 

  Với tấm dày hơn 2 mm thì dùng chế độ tạm thời - đó là sự khác biệt về 

thời gian mà tia siêu âm đi qua chỗ hàn tốt và chỗ không ngấu. Khi đầu dò đi 

qua liên kết tốt thì sườn sau xung phát kề với sườn trước xung đáy. Lúc đó tại 

chỗ không ngấu, tín hiệu bị cản trở và dịch sang trái (do chiều dày thay đổi đột 
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ngột) và sườn trước xung đáy chiếm xung phát, nên gây ra suy giảm đường cong 

DAC.  

     2.7.7. Các kỹ thuật dò quét khi kiểm tra  

  Các phương pháp dò quét phụ thuộc vào đặc tính của chùm tia phát ra và 

quỹ đạo dịch chuyển của hệ thống đầu dò đối với mối hàn. Có thể chia ra làm 

các loại cơ bản sau (Hình 21.103): 

 Phương pháp quét dọc - dịch chuyển hệ thống dọc mối hàn. Hệ thống đầu dò 

gồm một vài biến tử thu- phát. Quét được toàn bộ tiết diện mối hàn (h.VIII.a)  

              
Hình 21.103 Cơ khí hoá các phương pháp dò quét liên kết hàn  

 Phương pháp quét dọc - dịch chuyển ngang hệ  thống đầu dò vuông góc với 

đường tâm mối hàn. Hệ thống đầu dò gồm một vài biến tử thu- phát. Cách 

này quét được một phần của tiết diện theo suốt chiều dài mối hàn (Hình 

21.103.b) 

 Phương pháp quét dích dắc – khi đó hệ thống đầu dò gồm một vài biến tử thu 

phát. Cách quét này mỗi lần dịch chuyển chỉ dò được vùng hẹp của mối hàn, 

nên cần phải di chuyển theo đường gấp khúc (Hình 21.103.c .) 

 Phương pháp tia chạy - đảm bảo chùm tia vào kim loại dưới các góc cố định 

khác nhau. Hệ thống đầu dò được ghép lại với nhau bằng các biến tử thu- 

phát mà mỗi biến tử chỉ dò được vùng hẹp của mối hàn. Công việc quét được 

thực hiện bằng cách chuyển đổi liên tục các biến tử, nhờ đó chùm tia bao 

trùm hết vật kiểm, trong khi chính hệ thống đầu dò cố định tương đối đối với 

liên kết được kiểm (Hình 21.104) 

 
Hình 21.104 Phương pháp quét ti chạy 
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 Phương pháp chùm tia lắc – khi đó hệ thống đầu dò chứa một vài biến tử thu- 

phát. Một vùng hẹp được quét ở mọi thời diểm. Việc quét mối hàn được thực 

hiện bằng cách lắc chùm tia và dịch chuyển hệ đầu dò dọc mối hàn (h.VIII. e) 

Khi kiểm tra các sản phẩm và liên kết hàn khác nhau có thể dùng từng 

cách dò riêng hoặc phối hợp với nhau. Tuy nhiên luôn phải xem xét khi thay thế 

bằng các phương pháp tương đương. 

      2.8. Ghi nhân và đánh giá kết quả: 

2.8.1.Những số liệu được ghi nhận 

Khi một khuyết tật được phát hiện và có thể ghi nhận thì đặc trưng sau 

đây của khuyết tật nên được xác định để đánh giá cho phép hay loại bỏ một 

khuyết tật. 

- Bản chất của khuyết tật 

- Chiều dài của khuyết tật 

- Độ sâu của khuyết tật 

- Chiều cao của khuyết tật theo bề dày của vật kiểm 

- Khả năng phản xạ theo giá trị dB nằm trên hoặc nằm dưới DAC hoặc mức 

chuẩn ban đầu (PRE) 

2.8.2 Các phương pháp xác định kích thước khuyết tật 

Biên độ xung phản hồi được sử dụng để xác định kích thước cảu khuyết 

tật. Có ba phương pháp phổ biến để đánh giá biên độ xung phản hồi: (a) phương 

pháp mẫu so sánh, (b) phương pháp biểu đồ DGS, (c)phương pháp quét. Hai 

phương pháp đầu tiên được sử dụng để đánh giá biên độ xung phản hồi tạo ra từ 

những khuyết tật có kích thước nhỏ hơn kích thước của chùm tia siêu âm. 

 Phương pháp thứ ba được sử dụng để đánh giá biên độ xung phản hồi của 

những khuyết tật có kích thước lớn hơn kích thước của chùm tia siêu âm. 

Phương pháp mẫu so sánh: chiều cao biên độ xung phản hồi của khuyết 

tật (đo bằng dB) so sánh với đường cong DAC. Điều này được thực hiện bằng 

cách thay đổi giá trị khuyếch đại sao cho chiều cao xung phản hồi đạt đến mức 

DAC, sau đó ghi lại giá trị mới. Sự khác nhau giữa giá trị khuyếch đai mới và 

mức độ nhạy ban đầu (PRE) chính là chiều cao xung phản hồi của khuyết tật 

(tính bằng dB) so với đường cong DAC. Sự khác nhau này được ghi lại trong 

biên bản báo cáo kết quả kiểm tra siêu âm 

Trong phương pháp biểu đồ DGS: chiều cao biên độ xung phản hồi (tính 

bằng dB) đối với đường cong được ghi nhận cũng được cũng được xác định 

tương tự bằng cách thay đổi độ khuyếch đại để đặt chiều cao biên độ xung phản 

hồi bằng mức đường cong ghi nhận, ghi lại những giá trị khuyếch đại mới và 

xác định xung phản hồi tới bằng mức đường cong ghi nhận bằng cách dùng núm 

điều chỉnh (hệ số) khuyếch đại, ghi lại giá trị khuyếch đại mới đang đặt và xác 

định sự khác nhau giữa nó với chiều Grec. Sự khác nhau này cho ta chiều cao 
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biên độ xung phản hồi (bằng dB) đối với đường cong ghi nhận và nên đưa vào 

biên bản báo cáo kiểm tra siêu âm. 

Khi kích thước của khuyết tật lớn hơn kích thước của chùm tia siêu âm thì 

luôn luôn sử dụng bất kỳ các phương pháp xác định kích thước khuyết tật nào 

được cho sau đây: 

a.Phương pháp giảm 6dB: 

Điều cơ bản trong phương pháp này là chiều cao của xung hiển thị khuyết 

tật, khi đầu dò được đặt tại vị trí có đáp ứng khuyết tật cực đại, sẽ bị giảm đi một 

nửa (giảm 6 dB – mang tên của phương pháp), khi đường trục của chùm tia sóng 

âm đi từ vị trí giữa khuyết tật ra ngoài mép khuyết tật như minh họa như hình 

vẽ: phương pháp giảm 6dB rất thích hợp để tìm kích thước của khuyết tật tương 

đương hay lớn hơn chiều rộng của chùm tia siêu âm, phương pháp này sẽ cho 

các kết quả không chính xác lắm khi kích thước khuyết tật nhỏ hơn chiều rộng 

của chùm tia siêu âm. Nên phương pháp này được dùng để xác định chiều dài 

của khuyết tật và không được sử dụng trong việc xác định chiều cao của các 

khuyết tật. 

Trình tự để xác định kích thước của một khuyết tật theo phương pháp 

song song với phương dịch chuyển của đầu dò, nghĩa là các định chiều dài 

khuyết tật là như sau: 

1) Tìm vị trí đặt đầu dò sao cho nhận được xung phản hồi khuyết tật có chiều 

cao cực đại. 

2) Sử dụng núm điều chỉnh biên độ của thiết bị siêu âm để điều chỉnh chiều 

cao biên độ xung phản hồi đến một vạch thích hợp nào đó trên màn hình. 

3) Dịch chuyển đầu dò theo một hướng ngang qua khuyết tật cho đến khi 

chiều cao biên độ xung phản hồi giảm đi một nửa so với chiều cao xung 

phản hồi ban đầu đã điều chỉnh ở (2). 

4) Đánh dấu vị trí trung tâm của đầu dò trên mẫu kiểm tra tại vị trí này. 

5) Dịch chuyển đầu dò theo hướng ngược lại, đi qua vi trí vừa cho xung 

phản hồi cực đại và lại đến vị trí khác nhận được xung phản hồi khuyết tật 

có chiều cao bằng một nửa xung phản hồi khuyết tật đã cho ở mục (2). 

6) Đánh dấu vị trí trung tâm của đầu dò trên mẫu kiểm tra tại vị trí này. 

7) Khoảng cách giữa hai điểm đánh dấu là chiều dài của khuyết tật theo 

phương song song với phương dịch chuyển của đầu dò. 

Nếu khả năng phản hồi sóng âm từ khuyết tật bị thay đổi một cách đáng 

kể trong quá trình khảo sát thì phải di chuyển đầu dò sao cho đến khi nhận được 

xung phản hồi khuyết tật có ý nghĩa cuối cùng còn quan sát được ngay trước 

một xung phản hồi khuyết tật có ý nghĩa này sẽ có chiều cao bằng 100% màn 

hình và sau đó di chuyển đầu dò như đã hướng dẫn ở mục (3). Để tìm đầu kia 

của khuyết tật, cũng tiến hành cùng phương thức tương tự như vậy. 
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Phương pháp giảm 6dB này rất thích hợp để tìm kích thước các khuyết tật 

có kích cỡ tương đương hay lớn hơn chiều rộng chùm sóng âm, nhưng sẽ cho 

kết quả không chính xác khi kích thước của khuyết tật nhỏ hơn chiềm rộng 

chùm sóng âm. Do đó, nó thường dùng để xác định chiều dài của khuyết tật, chứ 

ít khi dùng để xác định chiều cao của khuyết tật. 

b.Phương pháp giảm 20dB 

Phương pháp này rất hữu hiệu để xác định kích thước khuyết tật với 

nguyên tắc: cạnh của chùm sóng âm sẽ có cường độ âm giảm giảm 10% (tương 

đương giảm 20dB) so với cường độ tại trục trung tâm của chùm sóng âm (hình 

vẽ) 

Quy trình chi tiết để xác định kích thước khuyết tật bằng phương pháp 

giảm 20dB như sau: 

1) Đặt đầu dò ở vị trí nhận được xung phản hồi của khuyết tật lớn nhất. 

2) Sử dụng núm điều chỉnh biên độ của thiết bị siêu âm để điều chỉnh chiều 

cao biên độ xung phản hồi đến một vạch thích hợp nào đó trên màn hình.  

3) Dịch chuyển đầu dò ngang qua vùng có khuyết tật theo một hướng cho 

đến khi chiều cao xung phản hồi khuyết tật bị giảm xuống còn 1/10 so với 

chiều cao xung phản cực đại ban đầu (nghĩa là 20dB). 

4) Đánh dấu vị trí điểm ra của đầu dò trên bề mặt của vật kiểm tra ở tại vị trí 

này. 

5) Lại tiếp tục di chuyển đầu dò theo hướng ngược lại với hướng ban đầu, đi 

qua vị trí có xung phản hồi khuyết tật cực đại và đến một vị trí nhận được 

xung phản hồi khuyết tật có chiều cao còn 1/10 chiều cao xung phản hồi 

khuyết tật cực đại ban đầu. 

6) Đánh dấu vị trí điểm ra của đầu dò ở vị trí này. 

7) Đo khoảng cách giữa hai điểm đánh dấu. 

8) Xác định chiều rộng của chùm sóng âm ở độ sâu tương ứng độ sâu khuyết 

tật “d”, từ biểu đồ biên dạng của chùm hoặc nhờ công thức sau: 

Ф = D + 2 (d – X0) tang θ 

Trong đó: Ф là chiều rộng chùm sóng siêu âm 

D là đường kính đầu dò (phần biến tử) 

d là độ sâu khuyết tật 

X0 là chiều dài trường gần. 

9) Lấy (7) trừ (8) sẽ thu được kết quả là kích thước của khuyết tật theo 

phương song song với phương dịch chuyển của chùm tia siêu âm. 

Phương pháp giảm 20dB cho kết quả tương đối chính xác  hơn phương 

pháp giảm 6dB vì khả năng kiểm soát chùm sóng âm của người sử dụng lớn 

hơn. Nhưng dù gì đi nữa cả hai phương pháp này giảm (20dB và 6dB) đều có 

những khó khăn về cơ bản phải lưu ý. Vấn đề chính là sự suy giảm biên độ của 

các xung phản hồi khuyết tật lại có thể xảy ra do các nguyên nhân khác, chứ 
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thực sự không phải do nó đi qua đoạn đầu mút của khuyết tật. sau đây liệt kê 

một số nguyên nhân: 

(a) Tiết diện khuyết tật đột nhiên bị nhỏ đi, gây nên sự suy giảm diện tích 

mặt cắt ngang trong phạm vi chùm tia. Nếu điều này làm cho tín hiệu bị 

suy giảm xuống 20dB hoặc 6dB thì người kiểm tra tưởng là khuyết tật đã 

kết thúc tại đây, nhưng thực chất nó vẫn còn kéo dài thêm nữa. 

(b) Hướng của khuyết tật có thể thay đổi do đó góc của đầu dò cũng phải dài 

hơn để có thể đáp ứng cực đại từ khuyết tật; có thể phải sử dụng một đầu 

dò khác. 

(c) Phương của khuyết tật thay đổi. 

(d) Đôi khi đầu dò bị xoay không theo ý muốn. 

(e) Thay đổi độ thô nhám của bề mặt. 

Xác định bản chất của khuyết tật 

Bản chất khuyết tật được xác định thông qua một loạt các dịch chuyển để 

điều khiển đầu dò. Các cách dịch chuyển đầu dò được mô tả như trong hình sau: 

 
Hình 21.105– Các cách dịch chuyển đầu dò. (a) Xoay quanh (b) Xoay 

theo quỹ đạo (c) Dịch chuyển ngang (d) Dịch chuyển dọc 

Thông thường, đối với các mối hàn, một khuyết tật có thể được phân vào 

một trong các loại sau: 

2.8.3 Định vị khuyết tật 

a. Xác định vị trí khuyết tật theo tâm mối hàn 

Sử dụng giá trị khoảng cách bước quét (khoảng cách từ mặt phản xạ tới 

đầu dò theo phương ngang) để định vị khuyết tật theo tâm mối hàn. 

b Xác định chiều dài khuyết tật 

Từ vị trí đầu dò có biên độ xung phản hồi lớn nhất, giá trị độ khuyếch đại 

được điều chỉnh sao cho xung đạt tới giá trị biên độ phù hợp. Đầu dò được dịch 

chuyển theo phương ngang song song với mối hàn đến khi biên độ xung phản 

hồi còn bằng 50% biên độ ban đầu và đây chính là một biên của khuyết tật theo 
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phương ngang. Đánh dấu vị trí trên mối hàn. Tương tự như vậy đối với biên kia 

của bất liên tục. Khoảng cách giữa hai điểm đánh dấu là chiều dài của khuyết 

tật. 

Tuy nhiên, để tránh trường hợp diện tích mặt phản xạ thu nhỏ lại so với 

mặt phản xạ cho xung cực đại tại vị trí đầu khuyết tật làm cho biên độ xung 

phản hồi suy giảm nhanh chóng gây ra việc đánh giá thiếu chiều dài, ASME 

khuyến cáo nên lấy biên đọ xung xác định biên khuyết tật chỉ còn 20% so với 

biên độ xung cực đại. 

c.Xác định chiều cao của khuyết tật 

Tiến hành tương tự như đối với cách xác định suy giảm biên độ như trên, 

nhưng đầu dò được dịch chuyển dọc theo phương vuông góc với mối hàn.  

 Các thông số cần ghi nhận lại: 

TT 

Vị trí đầu dò 

Biên 

độ 

xung 

so 

với 

DAC 

(dB) 

Chiều 

dài 

đường 

truyền 

âm 

(S 

mm) 

Vị trí điểm phản xạ 

Chiều 

dài 

khuyết 

tật 

(L 

mm) 

Loại 

khuyết 

tật 

Tới 

điểm 

toạ độ 

gốc 

mối 

hàn 

(X 

mm) 

Tới 

tâm 

đường 

hàn 

(Y 

mm) 

Tới 

đầu dò 

theo 

phương 

ngang 

(R 

mm) 

Tới 

t

©

m 

Yk = 

Y - R 

Chiều 

sâu 

(D 

mm) 

          

          

X:  khoảng cách từ gốc tọa độ quy ước tới mặt phản xạ theo phương song 

song với mối hàn (đường tâm mối hàn) và được đo bằng thước. 

Y:  khoảng cách từ điểm ra của đầu dò tới tâm mối hàn, đo bằng thước. 

S:  giá trị khoảng cách đường truyền âm hiển thị trên máy (vị trí xung trên 

màn hình) 

R:  giá trị khoảng cách từ điểm ra đầu dò tới mặt phản xạ theo phương 

ngang, phải tính toán hoặc máy tính toán và cho giá trị. 

Yk:  khoảng cách từ mặt phản xạ cho tới tâm mối hàn để định vị khuyết tật 

theo đường tâm mối hàn. 

D:  độ sâu của mặt phản xạ. 

L:  Chiều dài của khuyết tật, L = Xmax – Xmin 

2.9  Đánh giá các bất liên tục theo những yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy 

phạm 

Sau khi những công việc kiểm tra theo quy trình đã được hoàn thành và 

đã xác định được loại khuyết tật, kích thước và vị trí của chúng, vấn đề tiếp theo 

là xử lý khuyết tật này như thế nào. Những khuyết tật nguy hiểm nhất gây ra sự 



 89 

suy giảm về độ bền khà những khuyết tật dạng phẳng như nứt, không ngấu và 

những khuyết tật dạng khối thì ít nguy hiểm hơn. Vấn đề kích thước cũng là một 

điều đáng lưu ý. Kích thước theo chiều dày (chiều cao của khuyết tật) quan 

trong hơn chiều dài của nó, và khuyết tật nằm trên bề mặt nguy hiểm hơn khuyết 

tật nằm bên dưới bề mặt của vật kiểm. Tùy theo yêu cầu kỹ thuật của từng dạng 

công trình và tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng mà khuyết tật phát hiện được đánh 

giá hay loại bỏ. Dưới đây tiêu chuẩn ASME section VIII được đưa ra như một ví 

dụ: 

Tiêu chuẩn đánh giá mối hàn theo ASME section VIII 

- Khuyết tật có biên độ xung phản hồi dưới 20% DAC thì được chấp nhận.  

- Đối với những khuyết tật có biên độ xung phản hồi trên 20% DAC, nếu là 

khuyết tật dạng nứt, không ngấu, không thấu thì loại bỏ và được ghi vào 

báo cáo.  

- Nếu không phải là các dạng khuyết tật trên thì với những khuyết tật có biên 

độ xung phản hồi dưới 50% DAC là được chấp nhận và không cần ghi vào 

báo cáo.  

- Những khuyết tật có biên độ xung phản hồi trên 50% DAC và dưới 100% 

DAC thì được chấp nhận và được ghi vào báo cáo. 

- Những khuyết tật có biên độ xung phản hồi trên 100% DAC đồng thời  

 chiều dài nhỏ hơn chiều dài giới hạn thì được chấp nhận và ghi vào báo cáo 

 chiều dài lớn hơn chiều dài giới hạn thì phải loại bỏ và ghi vào báo cáo.  

- Chiều dài giới hạn: 

Bề dày vật kiểm (T ) Chiều dài giới hạn 

T  3/4 in. (18,75mm) 1/4 in. (6,25 mm) 

3/4in. (18,75mm) < T  2¼ in. (56,25mm) 1/3 T 

T > 2¼ in. (56,25mm) ¾ in. (18,75mm) 

2.10 . Báo cáo kết quả kiểm tra 

Người kiểm tra sẽ có một bản báo cáo kết quả kiểm tra siêu âm và được lưu giữ 

lại trong hồ sơ cho chất lượng sản phẩm. Bản báo cáo phải bao gồm những 

thông tin được yêu cầu trong tiêu chuẩn áp dụng. Thêm vào đó, kết quả ghi nhận 

của những vùng được sửa chữa sẽ được đánh dấu, ghi chép và kiểm tra lại.  

Kiểm tra đáy của các loại mối nối 

a. Mối hàn nối chữ V với nệm EB 
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Hình21.106– Quét giọt đáy mối hàn có chêm EB 

 

 
Hình21.107– Dùng đầu dò thẳng để quét mối hàn không ngấu tại đỉnh chêm EB 

b. Mối hàn chữ V với nệm lót 
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c. Đáy của mối hàn chữ X 

 
6.1  Tính toán các khoảng cách liên quan đến đầu dò góc 

- 1/2 bước quét (Half Skip) 

- Một bước quét (Full Skip) 

- Chiều dài đường đi của chùm tia siêu âm (Beam Path Length):  

Hình 6.23 định nghĩa 1/2 bước quét (HSD), một bước quét (FSD), 1/2 

chiều dài đường truyền của chùm tia siêu âm (HSBPL) và chiều dài đường 

truyền của chùm tia siêu âm (FSBPL) đối với đầu dò góc của góc khúc xạ.  

Khoảng cách AB = 1/2 bước quét (HSD). 

Khoảng cách AC = một bước quét (FSD). 

Khoảng cách AD = 1/2 chiều dài đường truyền của chùm tia siêu âm (HSBPL). 

Khoảng cách AD + DC  =  Chiều dài tổng đường truyền của chùm tia siêu âm 

(FSBPL). 

 
Hình 21.108Những khoảng cách bước quét và chiều dài đường truyền của 

chùm tia siêu âm đối với một đầu dò góc 

Các hệ thức dùng để tính HSD, FSD, HSBPL và FSBPL với một mẫu có 

bề dày t biết trước :            

HSD     = t  tan  

FSD      = 2t  tan   

HSBPL = t/cos  

FSBPL  = 2t/cos   
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PHẦN THỰC HÀNH 

 

 Kiểm tra mối hàn giáp mối bằng máy siêu âm  

1- Tóm tắt lý thuyết: 

 - Đầu dò phát ra chùm tia siêu âm truyền theo đường thẳng; óng siêu âm 

từ đầu dò là sóng dọc . Khi đi vào vật hàn với các góc đã cho chuyển thành sóng 

ngang. 

 
Hình 21.109 . Sự khúc xạ và chuyển đổi loại sóng đối với sóng dọc tới 

 - Sóng ngang trong vật hàn gặp bất liên tục sẽ phản xạ lại 

 - Giải đoán trên màn hình xác định bản chất và kích thước khuyết tật. 

 - Phương pháp kiểm tra bằng siêu âm dựa trên cơ sở nghiên cứu sự lan 

truyền và tương tác của các dao động đàn hồi (phản xạ, khúc xạ, hấp thụ, tán xạ) 

có tần số cao được truyền vào vật thể cần kiểm tra.  

Nguyên lý cơ bản của kiểm tra bằng siêu âm được trình bày như (h.2) 

 
Hình 21.110. Sơ đồ nguyên lý: 1- đầu dò phát; 2-vật kiểm; 3- khuyết tật; 4- đầu 

dò thu (truyền qua); 5- đầu dò thu (phản hồi) 

Sóng siêu âm truyền qua môi trường kèm theo sự suy giảm năng lượng do 

tính chất của môi trường. Cường độ sóng âm hoặc được đo sau khi phản xạ 

(xung phản hồi) tại các mặt phân cách (khuyết tật) hoặc đo tại bề mặt đối diện 

của vật kiểm tra (xung truyền qua). Chùm sóng âm phản xạ được phát hiện và 

phân tích để xác định sự có mặt của khuyết tật và vị trí của nó. Mức độ phản xạ 
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phụ thuộc nhiều vào trạng thái vật lý của vật liệu ở phía đối diện với bề mặt 

phân cách và ở phạm vi nhỏ hơn vào các tính chất vật lý đặc trưng của vật liệu 

đó.  

   2- Dụng cụ thiết bị vật tƣ 

Máy siêu âm EPOCH LTC, mẫu chuẩn, mỡ tiếp âm 

3 -Trình tự thực hiện  

    Chuẩn máy EPOCH LTC, Chương này mô tả cách chuẩn thiết bị EPOCH 

LTC.  

Chuẩn thiết bị là quá trình điều chỉnh thiết bị sao cho nó đo chính xác trên 

vật liệu, sử dụng đầu dò và ở nhiệt độ cụ thể. EPOCH LTC có tính năng chuẩn 

tự động tiên tiến, nó cung cấp quá trình chuẩn nhanh và dễ dàng. Các phần dưới 

đây sẽ mô tả chi tiết qui trình chuẩn EPOCH LTC khi sử dụng bốn loại đầu dò 

cơ bản: đầu dò thẳng, trễ, biến tử kép và đầu dò góc. 

a Chuẩn bị 

Để thiết lập thiết bị trước khi chuẩn cần thực hiện các bước sau: 

Ấn DISPLAY để chọn chế độ màn hình chia   

Ấn 2ndF, VEL (REJECT) đặt mức thải loại 0%. Ấn F1 hoặc sử dụng phím ↓ để 

điều chỉnh giá trị về 0. 

 Ấn GAIN để chọn giá trị khuếch đại ban đầu thích hợp cho hiệu chuẩn. 

Điều chỉnh giá trị đó bằng các phím bấm chức năng trực tiếp hoặc các phím ↑ và 

↓. Nếu giá trị khuếch đại thích hợp chưa biết, đặt giá trị ban đầu là 30 dB và điều 

chỉnh nó khi cần thiết trong quá trình chuẩn. 

  Ấn VEL để nhập vận tốc gần đúng cho vật liệu kiểm tra và điều chỉnh giá 

trị đó bằng các phím chức năng hoặc các phím ↑ và ↓. Nếu giá trị vận tốc chưa 

biết, tìm giá trị vận tốc khởi điểm trong phụ lục B của hướng dẫn sử dụng này.  

 Ấn phím RANGE  để xác lập dải và sau đó điều chỉnh giá trị bằng cách 

sử dụng các phím chức năng hoặc các phím ↓, ↑, →, hoặc ←. 

 Ấn phím 2ndF, ANGLE (THICKNESS) để nhập giá trị chiều dày vật liệu 

0.00 mm. Ấn phím F1 hoặc ↓ để điều chỉnh giá trị đó về 0 

 Ấn phím ZERO OFFSET để đặt giá trị bù điểm 0 là 0.00 μs. Ấn phím F1 

hoặc sử dụng phím ↓ hoặc → để đưa xung phát về bên trái của màn hình.  

 Ấn phím ANGLE để nhập chính xác góc khúc xạ của đầu dò. Sử dụng 

các phím chức năng để tiếp cận các giá trị định sẵn hoặc sử dụng các phím ↑ và 

↓ để điều chỉnh từng bước 0.10. 

 b. Chuẩn với đầu dò thẳng 

Sử dụng đầu dò của Panametrics-NDTTM P/N A109S-RM với tần số 5.0 

MHz và đường kính biến tử 13 mm để thực hiện chuẩn mẫu với đầu dò thẳng. 

Chuẩn thiết bị yêu cầu mẫu chuẩn có hai giá trị chiều dày biết trước được làm từ 

vật liệu cần đo. Lý tưởng nhất là hai giá trị chiều dày nhỏ hơn và lớn hơn chiều 

dày của vật liệu cần kiểm tra. 
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 Giá trị đo chiều dày hiển thị bằng cỡ chữ lớn phía trên A-scan. Khi đã đạt 

được giá trị đọc ổn định, ấn phím ZERO OFFSET. Màn hình đóng băng và hộp 

thoại xuất hiện trên màn hình. 

 
c Chuẩn với đầu dò trễ 

Quy trình chuẩn mẫu dưới đây được thực hiện với đầu dò của hãng 

Panametrics-NDTTM, P/N: V202-RM, tần số 10 MHz và đường kính biến tử 6 

mm. Chuẩn thiết bị yêu cầu mẫu chuẩn có hai giá trị chiều dày biết trước được 

làm từ vật liệu cần đo. Lý tưởng nhất là hai giá trị chiều dày nhỏ hơn và lớn hơn 

chiều dày của vật liệu cần kiểm tra. 
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      d - Chuẩn với đầu dò kép. 

Qui trình chuẩn mẫu dưới đây được thực hiện với đầu dò của hãng 

Panametrics-NDTTM, P/N: DHC711-RM, tần số 5 MHz và đường kính biến tử 

6 mm. Chuẩn thiết bị yêu cầu mẫu chuẩn có hai giá trị chiều dày biết trước được 

làm từ vật liệu cần đo. Lý tưởng nhất là hai giá trị chiều dày nhỏ hơn và lớn hơn 

chiều dày của vật liệu cần kiểm tra. 

 
 e. Chuẩn với đầu dò góc 

Qui trình chuẩn mẫu dưới đây được thực hiện với đầu dò của hãng 

Panametrics-NDTTM, P/N: A420S-SB, tần số 2.25 MHz và kích thước biến tử 

0.625"x0.625". Nêm 450, P/N: ABWS-6-45. Mẫu chuẩn sử dụng cho qui trình 

này nên dùng ASTM E-164 IIW Type I hoặc IIW Type II của Không quân Mỹ. 

Các bước sau sử dụng mẫu chuẩn bằng thép carbon Panametrics- 

NDT IIW Type I, P/N: TB7541-1 
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Xác định điểm ra của chùm tia 

 
Kiểm tra góc phát khúc xạ 

 
 

Chuẩn dải 

  
Chuẩn độ nhạy 
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 f - Báo cáo kết quả. 

 
Bài tập và sản phẩm thực hành 

Câu 1: Trình bày các bước thực hiện kiểm tra siêu âm mối hàn? 

 Câu 2: Trình bày cách chỉnh máy theo đầu dò và mẫu chuẩn. 

Câu 3:  Kiểm tra siêu âm mối hàn và báo cáo code D1.1M2008. 

 (Chi tiết thực tập từ các bài trước) 
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3. Phƣơng pháp kiểm tra bằng chụp ảnh phóng xạ 

3.1. Nguyên lý 

 
Hình 21.111 nguyên lý chụp ảnh phóng xạ  

        Phương pháp kiểm tra bằng bức xạ được dùng để xác định khuyết tật bên 

trong của nhiều loại vật liệu hoặc mối hàn có cấu trúc khác nhau. Mỗi hệ thống 

kiểm tra gồm ba phần chính: nguồn phát ion hóa (1);vật kiểm (20) (liên kết hàn); 

bộ phát hiện (3) ghi nhận thông tin về khuyết tật. 

       Khi truyền qua vật kiểm, bức xạ ion bị yếu đi do hấp thụ và tán xạ. Mức 

độ suy giảm phụ thuộc vào chiều dày δ và mật độ ρ, cũng như cường độ M và 

năng lượng E của chính chum tia. Khuyết tật Δδ trong vật làm thay đổi cường độ 

và năng lượng chùm tia khi ra khỏi. Thông tinvề sự thay đổi sẽ được ghi nhận lại 

(trên film, màn hình,xeroradiography).     

    3.2. Tính chất của bức xạ tia X và tia Gamma: 

Bức xạ tia X và bức xạ tia gamma có cùng một bản chất đó là bức xạ 

sóng điện từ, những tính chất giống nhau của bức xạ tia X và tia gamma được 

trình bày tóm tắt dưới đây : 

(i) Không thể nhìn thấy được chúng. 

(ii) Không thể cảm nhận được chúng bằng các giác quan của con người. 

(iii) Chúng làm cho các chất phát huỳnh quang. Các chất phát huỳnh quang 

đó là kẽm sulfide, canxi tungstate, kim cương, barium platinocyanide, 

naphátalene, anthracene, stillbene, thallium được kích hoạt natri 

iodide. 

(iv) Chúng truyền với một vận tốc bằng với vận tốc ánh sáng nghĩa là 3  

10
10

 cm/s. 

(v) Chúng gây nguy hại cho tế bào sống. 

(vi) Chúng gây ra sự ion hoá, chúng có thể tách các electron ra khỏi các 

nguyên tử khí để tạo ra các ion dương và ion âm. 

(vii) Chúng truyền theo một đường thẳng, là dạng bức xạ sóng điện từ nên 

bức xạ tia X hoặc tia gamma cũng có thể bị phản xạ, khúc xạ và nhiễu 

xạ. 

(viii)  Chúng tuân theo định luật tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách 

mà theo định luật này thì cường độ bức xạ tia X hoặc tia gamma tại 
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một điểm bất kỳ nào đó tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách từ 

nguồn đến điểm đó. 

Theo toán học thì I  1/r
2
 trong đó I là cường độ bức xạ tại điểm cách 

nguồn phóng xạ một khoảng cách r. 

(ix) Chúng có thể đi xuyên qua những vật liệu mà ánh sáng không thể đi 

xuyên qua được. Độ xuyên sâu phụ thuộc vào năng lượng của bức xạ, 

mật độ, bề dày của vật liệu. Một chùm bức xạ tia X hoặc tia gamma 

đơn năng tuân theo định luật hấp thụ: 

I = I0e
(-  x) 

Trong đó: 

I0 = Cường độ của bức xạ tia X hoặc tia gamma tới. 

I = Cường độ của bức xạ tia X hoặc tia gamma truyền qua vật liệu 

có bề dày là x và có hệ số hấp thụ là . 

(x) Chúng tác động lên lớp nhũ tương phim ảnh và làm đen phim ảnh. 

(xi) Trong khi truyền qua vật liệu chúng bị hấp thụ hoặc bị tán xạ. 

Những tính chất (vii), (viii), (ix), (x), (xi) là những tính chất thường được  

sử dụng trong chụp ảnh bức xạ công nghiệp. 

     3.3. Tia X: 

 
Hình 21.112 Thiết bị phóng tia X-Ray 

     Chùm tia X được dùng để chụp ảnh phóng xạ khi hàn thường có năng 

lượng photon từ 30 KeV đến 20 MeV  

       Máy phát tia X thông thường (ống) phát ra chùm tia X có năng lượng 

dưới 400 KeV. Chúng có thể xách tay (di động) hoặc đặt cố định. Khi năng 

lượng phát ra trên 400 KeV  phải sử dụng  thiết bị cố định như betatron hay máy 

gia tốc. 

      Bản chất của bức xạ tia X: Bức xạ tia X là dạng bức xạ điện từ giống như 

ánh sáng. Giữa bức xạ tia X và ánh sáng bình thường chỉ khác nhau về bước 

sóng. Bước sóng của bức xạ tia X nhỏ hơn vài ngàn lần so với bước sóng của 

ánh sáng bình thường.  

  * Thiết bị phát bức xạ tia X: 
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Hình 21.113 Ống phóng X-ray 

+ Nguồn phát electron: 

Nguồn phát e là một cuộn dây được đốt nóng. Khi một điện thế được đặt 

vào 2 đầu cuộn dây sẽ sinh ra một dòng điện đốt nóng cuộn dây đến dải nhiệt độ 

phát ra các e. Trong ống phát tia X thì nguồn phát e được gọi là Cathode.  

+ Quá trình gia tốc electron: 

      Các e sau khi được tạo ra từ Cathode sẽ được định hướng bằng cách đặt 

vào Cathode điện tích âm và Anode điện tích dương. 

       Để tạo ra bức xạ cần thiết cho chụp ảnh phóng xạ thì điện thế đặt vào 

anode và cathode phải nằm trong khoảng từ 30KVÀ 30MV. Năng lượng của 

các e nhận được tương đương với dải điện thế này. 

+ Bia: 

    Bức xạ tia X được phát ra khi các điện tử được gia tốc có năng lượng cao 

va đập vào bất kỳ một dạng vật chất nào. Vật liệu dùng để làm bia cần phải có 

các tính chất cần thiết như : nguyên tử số Z cao, điểm nóng chảy cao, độ dẫn 

nhiệt cao. Tungsten là kim loại duy nhất có tất cả các tính chất trên. Bia được 

gắn với một cốc được làm bằng đồng có chức năng như anode. 

     3.4. Tia Gamma 

    Đồng vị phóng xạ có hạt nhân không bền, không đủ năng lượng liên kết 

để giữ các hạt nhân với nhau. 

   Các tia Gamma được tạo ra bằng một đồng vị phóng xạ.  

    Sự phá vỡ một hạt nhân nguyên tử dẫn đến việc giải phóng năng lượng và 

hiện tượng này được gọi là phân rã phóng xạ. 

 
Hình 21.114 Phóng xạ gama 
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     Bức xạ gamma là một loại bức xạ sóng điện từ giống như bức xạ tia X 

nhưng chúng thường có bước sóng ngắn hơn và có khả năng xuyên sâu hơn bức 

xạ tia X được phát ra từ các máy phát bức xạ tia X mà được sử dụng rộng rãi 

trong chụp ảnh bức xạ công nghiệp. 

Một số bức xạ gamma có khả năng xuyên qua một lớp chì có bề dày đến 

10cm. Bức xạ gamma được phát ra từ bên trong hạt nhân của nguyên tử, khác 

với bức xạ tia X được phát ra ở bên ngoài hạt nhân. 

* Thiết bị và nguồn phát bức xạ tia γ: 

 - Đầu bọc đồng vị bức xạ 

      Nguồn phóng xạ được dùng trong chụp ảnh bức xạ rất nhỏ và thường 

được bọc trong một lớp vỏ kim loại bảo vệ kín. Hình 21.115a biểu diễn một 

nguồn điển hình. Hầu hết các đồng vị được sử dụng trong chụp ảnh bức xạ có 

dạng hình trụ vuông với đường kính và chiều cao gần bằng nhau. Dạng nguồn 

này cho phép sử dụng bất cứ bề mặt nào của nó làm tiêu điểm phát bức xạ, do tất 

cả các bề mặt khi hướng đến mẫu vật có diện tích gần bằng nhau. 

 
Hình 21.115a:Cấu trúc bên trong của một đầu chụp ảnh phóng xạ điển hình  

        Đường kính của các nguồn hình trụ khác nhau thay đổi trong khoảng từ 

0.5 đến 20mm trong khi đó chiều dài của chúng thay đổi trong khoảng từ 0.5 

đến 8mm. Đôi khi các nguồn cũng được chế tạo theo dạng hình cầu. Đường kính 

của phần có phóng xạ nằm trong khoảng 6 đến 20mm. 

Các nguồn được cung cấp có thể kèm theo thẻ (nhãn) hoặc không có. Các 

nguồn Cs
137

 có hoạt độ lên đến 3Ci chứa đồng vị phóng xạ giống như là một hạt 

thủy tinh caesium. Những nguồn lớn hơn chứa các viên caesium chlorride nhỏ 

được nén lại. Chúng có thể đặt trong các vỏ bao hình trụ trơn hoặc trong các vỏ 

bao có nhãn dạng phẳng. 

   - Các đầu chiếu 

 
Hình 21.115b: Nguồn gama 
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     Các nguồn  luôn phát bức xạ mọi lúc, mọi nơi, theo mọi phương, nên 

không an toàn khi sử dụng chúng cho công việc chụp ảnh bức xạ, ngay cả khi 

chúng ở dạng vỏ bọc như trên . Các nguồn được đặt trong các container (buồng 

chứa) được thiết kế đặc biệt gọi là các đầu chiếu bức xạ gamma hoặc các máy 

chiếu bức xạ gamma. Các container (buồng chứa) này nói chung thường được 

chế tạo từ các kim loại có khả năng hấp thụ bức xạ tốt như chì, tungsten, hoặc 

uranium nghèo để làm giảm cường độ bức xạ phát ra xuống đến mức cho phép. 

Việc thiết kế những container này cần có bề dày phù hợp để bảo đảm an toàn khi 

nguồn không sử dụng và cũng tạo ra chùm bức xạ mong muốn khi cần thiết. Các 

đầu chiếu bức xạ gamma có sẵn trên thị trường theo một vài dạng thiết kế thích 

hợp với nhiều ứng dụng khác nhau. Ta có thể lựa chọn một hoặc nhiều thiết bị 

khác nhau thích hợp nhất cho những yêu cầu của ta. 

- Nguồn phát bức xạ tia γ : 

     + Trước đây sử dụng nguồn bức xạ tự nhiên của radium để chụp ảnh  

nhưng đồng vị nhân tạo có  hoạt độ riêng lớn hơn nhiều cũng như mức độ an 

toàn cao hơn nên người ta dùng tia γ để chụp ảnh phóng xạ. 

     + Bốn đồng vị dùng để chụp ảnh mối hàn theo mức độ năng lượng bức xạ 

tăng là Thulium 90; Ytterbium 169; Iridium 192 và Cobalt 60 

    Thulium 90 : chụp thép dày đến 7 mm  tương đương ống  tia X 90 KeV .Do có 

hoạt độ riêng cao nên có thể tạo ra kích thước nguồn nhỏ hơn 0,5 mm  

    Ytterbium 169 : gần đây mới được dùng, năng lượng của nó tương đương ống 

tia  X 120 KeV và chụp thép dày đến 120 mm 

     Iridium 192 : là đồng vị phóng xạ được dùng nhiều nhất khi kiểm tra hàn . 

Nó có hoạt độ riêng khá cao và kích thước ra của nguồn 2 † 3 mm. Năng lượng 

nguồn Ir 192 tương đương với máy phát tia X 500 KeV và được dùng để chụp 

ảnh thép dày 10 ÷ 75 mm  

    Cobalt 60: năng lượng tương đương máy phát tia X 1,2 MeV, vì năng lượng 

cao nên nó phải được đựng trong container to và nặng . Nó được dùng để chụp 

mối hàn có chiều dày 40 † 150 mm  

     3.5. Phim chụp ảnh bức xạ 

* Cấu tạo phim chụp bức xạ: 

1 Lớp nền ,  2 Lớp nhũ tương, 3 Lớp bảo vệ, 4 Lớp kết dính  

 
Hình 21.116: Phim chụp ảnh phóng xạ 
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     Chụp ảnh bức xạ là dùng các chùm tia bức xạ như tia X hoặc gamma 

chiếu qua vật kiểm rồi ghi lại trên film. Sau khi chiếu qua, film sẽ được xử lý (in 

tráng) để nhìn được dưới ánh sáng thường. 

     Các yếu tố như nguồn bức xạ, loại film, màn tăng cường, thời gian chụp, 

quá trình xử lý... sẽ ảnh hưởng đến chất lượng film chụp. 

     Film gồm lớp nền Polyester, dẻo dễ uốn, trong suốt, nhẹ bền và trơ với 

các chất hoá học. Hai mặt lớp nền được phủ lớp nhũ tương là các hạt tinh thể 

muối AgBr rất mịn thêm một lượng nhỏ iodide bạc phân bố đều trong lớp 

gelatine và chất dính kết. Lớp nhũ tương này phản ứng với bức xạ truyền qua vật 

kiểm làm thay đổi thông số. 

 Đây chính là lớp quan trọng nhất của film, tạo ảnh khi chụp. Ngoài ra film 

có khả năng liên kết ghi nhận dòng bức xạ thấp sau thời gian chụp khá lâu trong 

dải năng lượng rộng. 

* Đặc trưng của film chụp ảnh bức xạ:  

      Film được sản xuất do nhiều hãng khác nhau. 

       Mỗi loại film phù hợp với những yêu cầu kỹ thuật nhất định và chúng 

được chỉ định bởi các tình huống kiểm tra như: vật kiểm; loại bức xạ; năng 

lượng và cường độ của bức xạ;  mức độ kiểm tra yêu cầu. Không một loại film 

nào có khả năng đáp ứng được tất cả những yêu cầu đặt ra.  

       Việc lựa chọn film là quá trình kết hợp giữa kỹ thuật chụp ảnh và đặc 

trưng của film để đạt được kết quả mong muốn. 

       Những tiêu chí khi chọn film: tốc độ, độ tương phản, dải chiều dày thay 

đổi và độ hạt Film có hạt lớn thì tốc độ cao hơn so với film hạt mịn. Cũng như 

vậy, loại film có độ tương phản cao thì hạt mịn và tốc độ chậm hơn so với film 

có độ tương phản thấp. Nếu độ tương phản như nhau, thì film hạt mịn sẽ có khả 

năng phân giải cao hơn loại film hạt thô. 

    3.6. Kỹ thuật gá phim và cách bố trí  chụp phim  

     Trong kỹ thuật chụp ảnh bức xạ để kiểm tra các mối hàn thì cách bố trí 

phim, mối hàn và nguồn phát bức xạ là rất quan trọng và cần phải ghi nhớ. sau 

đây chúng ta xét ba dạng mối hàn chính như sau: 

- Các mối hàn nối . 

- Các mối hàn vòng chu vi. 

- Các mối hàn ống nhánh. 

     a. Các mối hàn giáp mối:  

Đối với các mối hàn dạng này thì người ta thường dùng kỹ thuật chụp ảnh 

bức xạ mà trong đó phim được đặt nằm song song sát với một bề mặt nào đó  của 

mối hàn và nguồn phát bức xạ được đặt ở phía bề mặt còn lại của mối hàn, tại 

một khoảng cách nào đó tính từ mối hàn. 
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Hình 2.117. Chụp ảnh bức xạ kiểm tra các mối hàn nối bằng 1 phim  

 
Hình21.118. Chụp ảnh bức xạ kiểm tra các mối hàn nối bằng nhiều  phim 

     Phải xác định vị trí đặt nguồn phát bức xạ và phim một cách cẩn thận vì 

thông thường  cùng một lúc ta không thể nhìn thấy được cả hai phía mối hàn. 

sau đây là một vài cách bố trí nguồn – phim thích hợp để chụp ảnh bức xạ kiểm 

tra các mối hàn trong những mẫu vật có các hình dạng khác nhau, được biểu 

diễn trong hình 21.118. 

Trong trường hợp các tấm phẳng được hàn nối lại với nhau thì cách bố trí 

thực hiện kiểm tra bằng chụp ảnh bức xạ rất đơn giản như được biểu diễn trong 

(hình 21.118a). 

Trong trường hợp chụp ảnh bức xạ kiểm tra các mối hàn nối trong các ống 

thì phim được đặt ở mặt mối hàn trong ống (nếu được) và nguồn phát bức xạ 

được đặt ở phía bên ngoài ống hoặc ngược lại (hình 21.118.b). 

Trong trường hợp mà cả phim và nguồn phát bức xạ đều không thể đặt 

được ở phía bên trong ống thì cả phim và nguồn phát bức xạ đều được đặt ở phía 

bên ngoài ống ở hai phía đối diện nhau (hình 21.118.c). 

   b. Các mối hàn vòng (chu vi) trong các ống: 

   - Vị trí đặt nguồn phát bức xạ và phim: 
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Các mối hàn vòng thường có trong các ống cũng như trong các mẫu vật 

có dạng hình cầu. để chụp ảnh bức xạ kiểm tra các mối hàn vòng trong ống thì 

sử dụng những kỹ thuật sau đây : 

* Phim đặt ở phía bên trong, nguồn đặt ở phía bên ngoài : 

Kỹ thuật này (21.119) chỉ sử dụng được khi ống đủ lớn cho phép ta có thể 

tiếp xúc được với mặt mối hàn nằm ở phía bên trong ống. 

 
Hình 21.119 Các bố trí phim đặt ở phía bên trong, nguồn đặt ở phía bên ngoài.  

* Phim đặt ở phía bên ngoài, nguồn đặt ở phía bên trong : ứng dụng cho chụp 

ống có đường kính lớn(có thể vào đặ nguồn) hoặc bồn 

Đối với kỹ thuật này thì nguồn được đặt ở tâm vòng tròn của đường hàn 

vòng chu vi, (hình 21.119) cho phép kiểm tra được toàn bộ một đường hàn vòng 

chỉ trong một lần chụp vì vậy tiết kiệm được một lượng thời gian đáng kể. Tuy 

nhiên, kích thước của nguồn được sử dụng được xác định theo bán kính của ống 

và bề dày của mối hàn. 

 Đôi khi việc sử dụng một nguồn có kích thước nhỏ nhất đặt ở tâm vòng 

tròn của đường hàn vòng vẫn  không thể thoả mãn được những điều kiện về 

bóng mờ .Do đó có thể đặt nguồn lệch tâm vòng tròn của đường hàn vòng, 

nhưng cần phải thực hiện nhiều lần chụp mới kiểm tra được toàn bộ đường vòng 

hàn. Để đánh dấu vị trí người ta sử dụng con số bằng chì để đánh số thứ tự khi 

rửa phim các số tự nhiên này sẽ hiện lên phim. 

 
Hình 21.120. Bố trí phim đặt ở phía bên ngoài, nguồn đặt ở phía bên trong.  

* Phim đặt ở phía bên ngoài, nguồn đặt ở phía bên ngoài : 

Kỹ thuật này có thể được áp dụng theo hai phương pháp.  

Phương pháp thứ nhất là kỹ thuật hai thành một ảnh : trong phương pháp 

này thì nguồn và phim được bố trí ở một khoảng cách ngắn nhằm khuếch tán 

hình ảnh của phần mối hàn bên trên, ảnh bức xạ nhận được là ảnh của phần mối 

hàn nằm sát với phim nhất. 
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Phương pháp thứ hai là kỹ thuật hai thành hai ảnh (hình 21.121) trong đó 

nguồn và phim được đặt cách nhau một khoảng cách lớn làm cho ảnh bức xạ của 

mối hàn trên phim có dạng hình ellip. 

 
Hình 21.121 Phương pháp phim đặt ở phía bên ngoài, nguồn đặt ở phía bên 

ngoài. 
 3.7. Công tác an toàn bức xạ: 

   - Tác động sinh học  của bức xạ ion hóa: Bức xạ có thể gây ra sự thay đổi 

thuận nghịch (khi liều nhỏ), tức là cơ thể có thể chống chịu được sự hủy hoại 

xuất hiện trong mỗi cá nhân bị chiếu xạ, hoặc không thuận nghịch (khi liều lớn).   

   - Con người không cảm thấy tác động của bức xạ, dần dần liều hấp thụ 

tích lũy lại và xuất hiện sau một thời gian nào đó. Tất cả các yếu tố kể trên đều 

được quy định thành tiêu chuẩn rất chặt chẽ về  an toàn bức xạ và các nội quy 

làm việc với nguồn bức xạ ion hóa. Mục đích là để bảo vệ mọi người thao tác 

khỏi tác động có hại của bức xạ. Ngoài những kiến thức về an toàn trong sản 

xuất cơ khí và hàn, những người làm việc liên quan đến phóng xạ đều được học 

thêm về an toàn bức xạ. Tối thiểu thì phải biết các yếu tố ảnh hưởng đến liều 

chiếu xạ là khoảng cách, thời gian và che chắn. 

   - Để đảm bảo an toàn cho những nhân viên chụp ảnh bức xạ cần phải sử 

dụng dụng cụ theo dõi liên tục được gọi là liều kế cá nhân. Liều kế – thực chất là 

dụng cụ đo liều bổ sung để phát hiện trạng thái cường độ và năng lượng bức xạ 

ion hóa 

 - An toàn đối với người làm nhiệm vụ khi chụp: Chấp hành đúng các quy 

định về an toàn bức xạ. 

 - Khu chụp X-Ray được giới hạn an toàn bằng rào chắn mềm có bảng 

cảnh báo  
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4- Trình tự thực hiện: 

TT Nội dung Hình vẽ minh họa 
Dụng cụ- 

thiết bị 

Yêu cầu đạt 

được 

1 

Chuẩn bị 

thiết bị 

dụng cụ 

 

- Bảng 

thông số liều 

chụp 

- Lựa chọn 

phim, độ 

nhạy phim 

- Chọn đúng liều 

chụp, thời gian 

chụp, độ nhạy 

của phim 

- Chọn phi đúng 

kích thước 

2 
Chuẩn bị 

phim 

 

-Máy chụp 

X-ray 

- Gắn số bằng 

vật liệu chì và 

phim ( 1-2) ở hai 

đầu chiều dài 

phim . 

- Gá kẹp phim 

vào mặt sau mối 

hàn. 

3 
Tiến hành 

chụp 

 

- Máy chụp 

X-ray 

- Đảm bảo đúng 

công tác cảnh 

báo an toàn cho 

mọi người xung 

quanh 

- Kiểm tra độ 

phóng xạ an toàn 

4 Rửa phim  

- Thuốc rửa 

- Buồng tối 

- Sấy phim 

 

-Thời gian ngâm 

phim vào thùng 

nước định hình 

đúng thời gian. 

-Ngâm phim 

trong nước đúng 

quy trình . 

- Sấy khô phim 

đúng kỹ thuật 
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5 Đọc phim 

 

 

-  Phim được đặt 

vào máy đọc phim  

- Đánh giá kết quả 

phim theo tiêu 

chuẩn, ghi theo ký 

hiệu …. 

- Kết luận : Chấp 

nhận hay không. 

6 
Đọc kết 

quả 

 

- Form báo 

cáo theo tiêu 

chuẩn 

- Đèn sáng 

trắng 

- Đọc đúng 

khuyết tật 

- Ghi báo cáo 

đúng tình trạng 
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Bài tập và sản phẩm thực hành 

Câu 1: Trình bày các bước thực hiện kiểm tra mối hàn bằng phương pháp 

chụp ảnh phóng xạ? 

Câu 2: Tính chế độ chụp chi tiết ống có đường kính 168mm, dày 11mm 

Đọc các phim ví dụ và ghi báo cáo kết quả theo code D1.1M2008. 

 (Không chụp thực tế) 
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4. Kiểm tra mối hàn bằng phƣơng pháp thẩm thấu (PT) 

    4.1. Cơ sở vật lý của phương pháp thẩm thấu 

     4.1.1. Khái niệm 

    Người ta đã sử dụng phương pháp thẩm thấu khi kiểm tra chất lượng hàn 

nóng chảy, hàn vảy từ rất lâu. Phương pháp này được dùng để phát hiện và định 

vị các khuyết tật trên bề mặt hoặc thông lên bề mặt như nứt, rỗ, không ngấu, 

không thấu, màng oxide... Các phương pháp dò khuyết tật bằng thẩm thấu cũng 

được dùng để kiểm tra các vật liệu là hợp kim bền nhiệt, vật liệu phi kim, chất 

dẻo, gốm.... trong các ngành điện lực, chế tạo máy chuyên dùng, giao thông... 

   Kiểm tra bằng thẩm thấu dựa trên các hiện tượng cơ bản là thẩm thấu, 

thẩm thấu, hấp thụ và khuếch tán; ánh sáng; tương phản màu. Nó gồm các bước 

chính sau:  

Bước 1: Làm sạch bề mặt vật kiểm. 

Bước 2: Bôi hoặc phun chất thấm có khả năng thấm vào các mạch thẩm 

thấu, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thấy vị trí khuyết tật. 

Bước 3: Sau khi thấm sâu vào trong, tiến hành làm sạch bề mặt loại bỏ 

phần chất thấm thừa. 

 
Hình 21.123. Các bước kiểm tra thẩm thấu 

Bước 4: Bôi hoặc phun chất hiện lên bề mặt, lớp hiện sẽ kéo chất thấm lên 

bề mặt tạo nên các chỉ thị bất liên tục có thể nhìn thấy bằng mắt thường hoặc 

kính lúp. 

Bước 5: Kiểm tra, giải đoán các khuyết tật trong điều kiện chiếu sáng 

hoặc dưới tác động của tia cực tím. 

Bước 6: Làm sạch vật kiểm. 

   4.12.  Làm sạch bề mặt vật kiểm 

     a. Mục đích: 

       Để các chất thấm có thể thâm nhập sâu vào trong trong vật kiểm qua các 

mạch thẩm thấu, thì bề mặt vật kiểm cần được làm sạch. 

      Trước khi đưa chất thấm vào, bề mặt kiểm tra phải được làm khô hoàn 

toàn, không được để nước và các dung môi có mặt bên trong và xung quanh 
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khuyết tật. Có thể làm khô bằng cách sấy vật với đèn hồng ngoại, dùng tủ sấy, 

hoặc dùng luồng khí nóng thổi vào vật. 

Trong kiểm tra hàn thường dùng các phương pháp làm sạch cơ học như 

phun cát, phun bi, cạo gỉ bằng cơ khí. Các phương pháp này làm giảm khả năng 

phát hiện các khuyết tật bề mặt vì tạo ra các chỉ thị giả (h. III.2). 

 
Hình 21.124. Các chỉ thị giả do làm sạch bằng cơ khí 

           b. Các phương pháp hóa học: 

         Để nâng cao độ nhạy phát hiện khuyết tật trong các kết cấu hàn quan 

trọng, cũng như trong các quá trình sản xuất khác, người ta dùng các phương 

pháp làm sạch bằng hóa học. 

    + Chất tẩy rửa: có thể dùng các chất thuộc loại kiềm, trung tính hoặc axit, 

nhưng không được gây ăn mòn vật kiểm. Thời gian làm sạch khoảng từ 10-15 

phút, ở nhiệt độ 70 – 90 
o
C. 

   + Dung môi: dung môi không có chất cặn (có điểm bắt lửa >90 
o
C), dùng 

để tẩy rửa các vết dầu mỡ nhưng thường không tẩy được chất bẩn bùn đất. 

     + Tẩy hơi: dùng để tẩy rửa các vết dầu mỡ nặng, có thể làm sạch vết bẩn. 

     + Dung dịch axit: Các lớp mỏng axit có thể ăn mòn bề mặt, sau đó rửa 

sạch bằng các dung dịch thích hợp. 

     + Các chất tẩy sơn: Các lớp sơn có thể tẩy bằng các dung môi tẩy sơn. 

Trong mọi trường hợp phải tẩy sạch hoàn toàn lớp sơn. Sau khi tẩy phải được 

rửa kỹ để loại bỏ các chất bẩn. 

     + Rửa siêu âm: Có thể dùng với tất cả các chất tẩy rửa kể trên để tăng hiệu 

suất tẩy rửa và giảm thời gian thực hiện.          

    c. Chất lỏng thẩm thấu 

         Trong kiểm tra thẩm thấu, chất thấm là chất lỏng có khả năng thấm sâu 

vào các khuyết tật bề mặt hoặc thông lên bề mặt của vật kiểm. Tuy nhiên, để 

kiểm tra  chất thấm phải có các  tính chất khác ngoài khả năng thấm. Chất thấm 

lỏng lý tưởng cần phải thỏa mãn các yêu cầu: 

 Có khả năng lan toả và thâm nhập sâu vào bên trong vật qua các mạch 

thẩm thấu. 

 Ít bay hơi, lưu giữ được lâu trong vật. 
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 Dễ được hút lên bề mặt khi phun chất hiện (vẫn ở trạng thái lỏng). 

 Khó bị phai màu hoặc bị giảm hiệu suất huỳnh quang. 

 Làm sạch dễ sau khi kiểm. 

 Không độc, khó bốc cháy. 

 Có tính trơ đối với vật kiểm hoặc thùng chứa. 

 Giá cả hợp lý. 

       Độ nhớt của chất thấm lỏng ảnh hưởng đến tốc độ thấm. Chất thấm có độ 

nhớt cao thì tốc độ thấm thấp. Còn các chất thấm có độ nhớt thấp thường loang 

nhanh trên bề mặt và tràn khỏi khuyết tật nông. Nhiệt độ thấm thường  không 

quá 60
o
. 

       Sức căng bề mặt là đặc tính quan trọng của chất thấm lỏng. Chất có sức 

căng bề mặt lớn thường dễ hòa tan các thành phần như chất màu, chất ổn định. 

Chất có sức căng bề mặt nhỏ thì dễ thấm và loang nhanh trên bề mặt vật kiểm.     

       Khả năng thấm ướt được thể hiện qua góc thấm ướt. Chất có khả năng 

thấm ướt kém thì có sức căng bề mặt lớn. Sức căng bề mặt làm chất lỏng co lại 

thành những giọt tròn có diện tích tiếp xúc nhỏ nhất với bề mặt vật (h.III.3). Góc 

thấm ướt nhỏ có khả năng thấm ướt cao và loang rộng. Tuy nhiên cần chú ý tới 

những điều kiện khác, ví dụ nước thấm ướt tốt trên bề mặt thép có gỉ, nhưng nếu 

trên bề mặt đó lại có lớp mỡ thì khả năng thấm ướt khác đi rất nhiều. Góc thấm 

ướt của hầu hết các chất thấm lỏng đều đảm bảo dưới 5
o
. 

 
Hình 21.125. Sự tạo thành sức căng bề mặt 

        d. Phân loại kiểm tra bằng thẩm thấu: 

      Theo đặc điểm sáng màu của vết chỉ thị khuyết tật, người ta chia làm ba 

phương pháp kiểm tra khuyết tật bằng thẩm thấu: màu, huỳnh quang  và huỳnh 

quang -màu. 

      Theo nguyên lí tạo nên vết chỉ thị khuyết tật, các phương pháp kiểm tra 

bằng thẩm thấu được chia thành ba cách hiện hình: 

 Hiện do hút -  ướt và khô. 

 Do hòa tan (khuếch tán) bằng việc sử dụng thuốc hiện màu hoặc không màu. 

 Không hiện: không có bột, tự hiện. 
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            4.2. Phương pháp kiểm tra thẩm thấu 

          a. Thiết bị và vật liệu: 

        Thiết bị và vật liệu dùng trong kiểm tra thẩm thấu đơn giản hơn nhiều so 

với các phương pháp khác. Do đó phương pháp này thường được tính đến khi 

kiểm tra liên kết hàn. 

          b. Thiết bị kiểm tra cố định: 

       Các thiết bị cố định dùng trong kiểm tra thẩm thấu thường có nhiều loại từ 

đơn giản đến tự động hoàn toàn. Chúng phụ thuộc vào kích thước, cách bố trí và 

yêu cầu kiểm tra. Thiết bị kiểm tra gồm các thành phần chính sau (Hình III.4):  

 

 
Hình 21.126. Thiết bị kiểm tra cố định 

         c. Dụng cụ phụ trợ: 

          -  Hệ thống phun tĩnh điện: 

           Cả chất thấm và chất hiện đều có thể đưa vào vật kiểm bằng thiết bị phun 

tĩnh điện. Hệ thống hoạt động dựa trên định luật cơ bản của trường tĩnh điện: các 

điện tích chạy về cực trái dấu. Trong thực tế, trường điện từ được tạo ra giữa vật 

kiểm và súng phun nối với nguồn điện (21.127)   
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Hình 21.127. Hệ thống phun tĩnh điện 

       Các hạt chất thấm mang điện tích âm bao quanh vòi phun của súng. Khi 

có dòng điện, luồng bột chất thấm được phun ra bám vào bề mặt vật kiểm. 

        Chất thấm tạo thành lớp trên bề mặt làm cường độ điện trường giảm đi, 

lúc đó chất thấm lại tự phủ lên chỗ mới. 

        So với hệ thống bể nhúng, bôi quét, hay dùng bình xịt thông thường, 

phun tĩnh điện có ưu điểm là tốc độ phun cao, phủ đều và an toàn cho người 

thao tác. 

         - Nguồn sáng đen: 

        Là nguồn tạo ra tia cực tím (bước sóng λ= 300 nm -  400 nm)  để quan sát 

các chỉ thị huỳnh quang. Cấu tạo nguồn gồm biến áp điều chỉnh dòng thiết kế 

riêng, một bóng thuỷ ngân cao áp và bộ màn lọc được lắp vào chao đèn phản xạ 

(h. III.6.) 

        Khi quan sát cường độ ánh sáng trên bề mặt vật kiểm tối thiểu đạt 0,8 

mW/cm
2
. Màn lọc màu đỏ được thiết kế chỉ để cho các bước sóng cực tím 350 

nm – 380 nm đi qua, còn các tia khác bị ngăn lại.  

       Để đảm bảo an toàn, trong khi dùng không được để  đèn chiếu trực tiếp 

vào da hay mắt. Quan sát và giải đoán được thực hiện trong buồng tối.                                                   

 
Hình 21.128  Nguồn sáng đen 
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   4.3. Thiết bị kiểm tra xách tay: 

     Bộ kiểm tra xách tay thường được dùng khi kiểm tra các liên kết hàn tại 

hiện trường. Các phương pháp kiểm tra màu và huỳnh quang đều hay được 

dùng, dụng cụ được đựng trong các hộp đồ nghề gọn nhẹ gồm (h.III.7): 

 Nguồn sáng đen 

 Dung môi làm sạch (dầu mỡ, sơn, gỉ) 

 Bình xịt chất thấm (huỳnh quang, màu) 

 Bình đựng chất hiện ướt  

 Chất hiện khô dạng bột 

 Khăn thấm, bàn chải...  

 
Hình 21.129. Bộ đồ thấm huỳnh quang xách tay 

  4.4. Vật liệu 

        a. Chất thấm chỉ thị:   

   Độ nhạy của chất thấm càng cao thì khả năng phát hiện khuyết tật càng 

nhỏ. Có các mức độ nhạy: 

- Mức 4: Độ nhạy cực cao 

- Mức 3: Độ nhạy cao 

- Mức 2: Độ nhạy trung bình 

- Mức 1: Độ nhạy thấp 

       Khi độ nhạy tăng thì các chỉ thị không liên quan cũng tăng, do đó chọn 

chất thấm sao cho tìm được khuyết tật song không tạo ra quá nhiều chỉ thị ảo. 

Các chất hiện được chia ra: 

 Theo trạng thái: dung dịch và huyền phù 

 Theo tính chất màu: màu và vô sắc, huỳnh quang, màu- huỳnh quang 

 Theo dấu hiệu công nghệ: loại bỏ chất thấm dư bằng dung môi hữu cơ, 

rửa bằng nước, rửa nước sau tác động làm sạch (hậu nhũ tương hóa)  

         b. Chất làm sạch:  
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           Kết quả kiểm tra không đáng tin cậy nếu bề mặt không sạch. Chất làm 

sạch giúp chất thấm tăng khả năng thấm ướt bề mặt và điền đầy khoang khuyết 

tật. Tuỳ theo bề mặt, các chất làm sạch là các chất tẩy rửa, axit, kiềm, hoặc là cát 

phun... 

     c. Chất hiện hình:  

           Dùng để hút chất thấm chỉ thị từ khuyết tật với mục đích tạo thành dấu vết 

chỉ thị trên nền. Ngoài ra chất hiện còn làm tăng chiều dày lớp thấm lên trên 

ngưỡng phát hiện, lan rộng kích thước các chỉ thị. chất hiện còn làm tăng độ 

tương phản giúp cho phát hiện và giải đoán các khuyết tật dễ hơn. 

      Khi chiếu ánh sáng đen, chất hiện huỳnh quang màu đen còn chất thấm có 

màu vàng chanh. Trong khi chất hiện khả kiến tạo nền trắng cho các chỉ thị 

khuyết tật màu đỏ hoặc da cam. 

      Đối với chất hiện vấn đề an toàn cần được chú ý do các hạt có kích thước 

cực nhỏ có thể gây hại cho đường hô hấp. Chất hiện loại dung môi chứa các độc 

tố nhẹ, dễ cháy nổ!  

       

    4. 5. Kỹ thuật kiểm tra 

          a. Phương pháp kiểm tra: 

     Các phương pháp chuẩn bị bề mặt kiểm tra, chất thấm, chất hiện... khi 

kiểm tra liên kết hàn giống như khi kiểm tra chất lượng các quá trình công nghệ 

khác. Trong thời gian kiểm cần phải tính đến các bề mặt của liên kết (mối hàn, 

vùng ảnh hưởng nhiệt và lân cận). Không gian phải đủ để tiếp cận tất cả các phía 

(chân mối hàn, đỉnh mối hàn). 

      Lựa chọn các phương pháp kiểm tra căn cứ vào độ nhạy yêu cầu, khả 

năng chống ăn mòn của kim loại, chất lượng bề mặt liên kết hàn, điều kiện tiếp 

cận và chiếu sáng vùng kiểm tra. Nên kiểm tra dưới ánh sáng có cường độ 

khoảng 500 lx. 

      Vấn đề khó khi kiểm tra thẩm thấu là kiểm tra mối hàn có độ bóng bề mặt 

thấp, nó sẽ tạo nên các chỉ thị giả gây khó khăn cho việc giải đoán. Độ nhạy lớn 

nhất của các phương pháp thẩm thấu đạt được khi kiểm tra  bề mặt có độ bóng 

5 (Rz=20). 

      Các phương pháp thấm màu có độ nhạy cao khi phát hiện khuyết tật nứt, 

rỗ bề mặt. Chúng có thể phát hiện các vết nứt chiều rộng 1 – 2 µm, sâu 10 - 15 

µm. Khi kiểm tra các liên kết hàn bằng hồ quang tay mà bề mặt không có chuẩn 

bị đặc biệt, việc sử dụng các chất thấm trên cơ sở dầu hoả- dầu thông có kết quả 

tích cực nhờ khả năng thẩm thấu tốt từ  bề mặt nhám. 

     Việc kiểm tra các liên kết hàn khuếch tán tiếp xúc có  khuyết tật dạng 

phẳng gặp nhiều khó khăn không chỉ đối với phương pháp thẩm thấu mà cả các 

phương pháp chụp ảnh phóng xạ hoặc siêu âm. 

         b. Các chỉ thị và giải đoán 
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      - Chỉ thị huỳnh quang 

      Khi được ánh sáng đen chiếu vào, các chỉ thị từ chất thấm huỳnh quang 

phát ra rất mạnh trong buồng tối. Hình dạng và độ sáng của chỉ thị cho biết loại 

và mức độ của bất liên tục. Rỗ khí có hình tròn, độ sáng phụ thuộc vào chiều sâu 

của bất liên tục. Vết nứt biểu thị bằng các vạch sáng liên tục hay đứt đoạn. 

      - Chỉ thị màu 

     Khi thuốc hiện khô thành lớp nền trắng mỏng, các chỉ thị bất liên tục dần 

dần được hiện ra ở vị trí tương ứng. Màu và độ rộng của chỉ thị phụ thuộc vào 

chiều sâu và rộng của bất liên tục. 

      - Chỉ thị giả 

      Đó là các chỉ thị không phải do bất liên tục gây nên. Nguyên nhân là do 

làm sạch không triệt để, vân tay, nhiễm từ... Thường thì các chỉ thị giả dễ nhận 

biết vì chúng có liên quan chặt chẽ đến nguồn gốc phát sinh như vết chèn, điểm 

hàn. 

     - Giải đoán  

      Giải đoán một chỉ thị là xác định được bản chất của chỉ thị do bất liên tục 

gây ra. Chúng có thể là nứt, rỗ khí, không ngấu hay chỉ là chỉ thị giả. Căn cứ vào 

tiêu chuẩn điều kiện làm việc, khả năng sử dụng của kết cấu mà đánh giá bất 

liên tục đó có phải là khuyết tật hàn không. 

   c. Mẫu chuẩn: 

        Trong thực tế người ta xác định độ nhạy đạt được bằng cách so sánh kết 

quả kiểm tra liên kết hàn với các mẫu có các khuyết tật tự nhiên hoặc nhân tạo 

có sẵn. Hiệu quả kiểm tra (chất lượng vật liệu, tối ưu các bước kiểm tra, độ nhạy 

phát hiện khuyết tật) được thử nghiệm trên các mẫu chuẩn nhân tạo có các 

khuyết tật mô phỏng theo khuyết tật được phát hiện trên vật kiểm. Theo từng 

tiêu chuẩn các mẫu này được chế tạo khác nhau (vành khăn, thanh trụ, tấm 

phẳng), vật liệu thường là nhôm, thép, nickel.  

* Các mẫu chuẩn nhôm:  Được chế tạo từ hợp kim nhôm 2024-T3 

(đuyra Д16) với  kích thước 50*70*8 (mm). Đầu tiên mẫu được đốt không đều 

trên ngọn lửa từ 510 đến 520 
0
C trong vòng 4 phút, sau đó nhúng trực tiếp vào 

nước lạnh để tạo nên các vết nứt đồng tâm trên bề mặt mẫu. Để so sánh mẫu 

được chia làm 2 nửa bằng một rãnh nhỏ sâu 1,5 mm (h. III.8).      

 
Hình 21.130 Mẫu chuẩn nhôm và khuyết tật 
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       Mẫu chế tạo theo phương pháp này dùng để so sánh tính năng của chất thấm 

mới với chất thấm chuẩn.     

     * Mẫu chuẩn nickel mạ chrom : Tấm niken mạ crom sau đó gây biến dạng 

tạo các khuyết tật có kích thước khác nhau được dùng để xác định độ nhạy của 

phương pháp và khả năng làm sạch bề mặt của vật (h.III.9). 

    Phương pháp kiểm tra bằng thẩm thấu được sử dụng có hiệu quả khi phát 

hiện các khuyết tật bề mặt liên kết hàn trong các nhà máy chế tạo máy hoá chất, 

kiểm tra hàn vảy mảnh hợp kim cứng vào thân dụng cụ cắt cũng như các quá 

trình khác 

 
Hình 21.131 Mẫu chuẩn nickel mạ chroma 

  4.6. Công tác an toàn 

     - Trong kiểm tra thẩm thấu phương pháp hiện hình khuếch tán được sử dụng 

rộng rãi. Sau khi làm sạch chất thấm, người ta phun hoặc quét lên bề mặt vật 

kiểm chất hiện hình trắng. Để kiểm tra chất lượng liên kết hàn thường dùng chất 

lỏng trên cơ sở dầu hỏa và dầu thông. Nếu làm chất thấm thì thêm chất nhuộm 

màu Sudan và nước; nếu làm chất hiện hình thì thêm cồn và bột phấn trắng. Chú 

ý rằng các chất này có chứa độc tố hàm lượng thấp. 

      - Khi kiểm tra bằng huỳnh quang để đảm bảo an toàn, không được để  đèn 

chiếu trực tiếp vào da hay mắt.  

      - Đối với chất hiện vấn đề an toàn cần được chú ý do các hạt có kích thước 

cực nhỏ có thể gây hại cho đường hô hấp. Chất hiện loại dung môi chứa các độc 

tố nhẹ, dễ cháy nổ.  

4.7Trình tự thực hiện: 
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TT Nội dung Hình vẽ minh họa Dụng cụ Yêu cầu đạt 

được 

1 
Làm sạch 

sơ bộ 

 

Thường sử 

dụng dung 

dịch làm 

sạch, tẩy hơi. 

 

2 

Cho chất 

thấm thâm 

nhập vào 

vật kiểm 

  

Bộ dụng cụ -

thiết bị thử 

thẩm thấu 

Sau khi bôi hoặc 

phun chất thấm vào 

bề mặt vật kiểm, để 

khoảng 15 min. 

Chất thấm sẽ đi vào 

sâu bên trong 

khuyết tật do tác 

động thẩm thấu, 

 

3 

Làm sạch 

chất thấm 

 

 

Bộ dụng cụ -

thiết bị thử 

thẩm thấu 

Sau khi chờ đủ thời 

gian thấm cần lau 

sạch chất thấm dư 

bằng vải mềm có 

tẩm dung dịch làm 

sạch 

4 

Bôi thuốc 

hiện  

 

 

Bộ dụng cụ -

thiết bị thử 

thẩm thấu 

Sau khi chất thấm 

dư thừa được lau 

hết, phun (bôi) lớp 

mỏng thuốc hiện 

lên bề mặt. Chất 

thấm trong khuyết 

tật sẽ được hút lên 

bề mặt nhờ tác 

động thẩm thấu 

5 

Kiểm 

tra/thời 

gian hiện 

 

 

Bộ dụng cụ -

thiết bị thử 

thẩm thấu 

Cần kiểm tra sau 

khi thuốc hiện thâm 

nhập vào. Các 

khuyết tật sẽ hiện 

lên thành vết trong 

thời gian hiện. Giải 

đoán dưới ánh sáng 

thường hoặc đèn tử 

ngoại 

6 

Làm sạch 

sau kiểm 

tra 

  

Form ghi 

báo cáo 

Sau khi kiểm tra 

cần làm sạch (rửa) 

toàn bộ để chống gỉ 
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Bài tập và sản phẩm thực hành 

Câu 1: Trình bày các bước thực hiện kiểm tra mối hàn bằng phương pháp 

thẩm thấu? 

 Câu 2: Thực chất và ứng dụng của phương pháp kiểm tra mối hàn bằng 

phương pháp thẩm thấu 

Câu 3:  Kiểm tra bằng phương pháp thẩm thấu và báo cáo kết quả theo 

code D1.1M2008 . (Chi tiết thực tập từ các bài trước) 
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5  Kiểm tra mối hàn bằng phƣơng pháp từ tính: 

    5.1 Cơ sở vật lý 

Các phương pháp kiểm tra bằng từ tính dựa trên cơ sở ghi nhận sự thay 

đổi tương tác điện từ trường giữa mẫu chuẩn với vật kiểm. Từ trường trong vật 

kiểm sẽ bị thay đổi khi có khuyết tật. Để kiểm tra người ta sử dụng phổ rộng của 

các hiện tượng điện từ gồm điện từ trường một chiều và xoay chiều. 

   Để kiểm tra từ tính, dải tần số được sử dụng tuân theo định luật Maxwell 

là cơ sở lý thuyết vĩ mô về trường điện từ.  Đối với bức xạ đâm xuyên định luật 

Maxwell không còn đúng do đặc trưng lượng tử của việc truyền năng lượng. 

   5.1.1. Sơ đồ nguyên lý kiểm tra  

   Từ sơ đồ khái quát của kiểm tra từ tính (Hình 21.132.) thấy rằng từ 

trường của nguồn phát 1 tương tác với đối tượng kiểm 2. Kết quả là tại vùng 

xung quanh vật kiểm tiếp nhận được từ trường. Tổ chức của trường gần bề mặt 

vật kiểm có thể được xác định nhờ bộ phận ghi từ. Bộ phận ghi gồm cảm biến 3, 

dịch chuyển theo bề mặt vật kiểm,  hệ thống scan 4 và dụng cụ đo 5. 

 
Hình 21.132. Sơ đồ kiểm tra từ tính bằng ghi đo trực tiếp các thông số trường  

     Khi có sự sai lệch thông số, kích thước hình học, tính chất cơ lý của vật 

kiểm so với mẫu chuẩn, thì tổ chức của trường gần vật kiểm cũng thay đổi. Bằng 

cách đo sự thay đổi các thông số của trường quanh vật kiểm so với mẫu chuẩn có 

thể xác định được sự có mặt của khuyết tật. 

     5.2 Phương pháp bột từ  

     5.2.1. Nguyên lý của phương pháp 

   Thực chất của phương pháp là đưa lên bề mặt vật kiểm được từ hoá bột từ 

dạng khô hoặc dạng huyền phù (trong dung dịch dầu, dầu hoả, xà phòng). Dưới 

tác động của lực hút trọng động (ponderomotor) của từ trường, các phần tử hỗn 

loạn được dịch chuyển theo bề mặt vật kiểm và phân bố lại. 

   Nếu vật có cấu trúc đồng nhất thì từ thông phân bố đều theo toàn bộ vật 

kiểm. Nếu trong vật kiểm có khuyết tật (nứt, không ngấu, rỗ ở mối hàn) thì 

đường sức sẽ bị cong lệch đi, một phần ra khỏi bề mặt, tại đó tạo nên các dòng 
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nhiễu loạn phân cực mới - trường rò. Các phần tử bột từ bị hút về các cực rồi 

lắng đọng lại, quan sát các hạt từ đó sẽ phát hiện được khuyết tật (21.141). 

 

 
Hình 21.141 Khuyết tật có thể phát hiện được bằng kiểm tra bột từ 

    5.2.2. Độ nhạy của phương pháp bột từ 

   Độ nhạy của phương pháp phụ thuộc vào kích thước và tính chất bột từ; 

cường độ từ hoá đặt vào hoặc cảm ứng từ trong vật kiểm; hình dạng, kích thước, 

chiều sâu khuyết tật cũng như  hướng từ hoá; trạng thái và hình dạng vật kiểm. 

   Kích thước bột từ ảnh hưởng đến độ nhạy nhiều hơn hẳn từ tính của vật 

liệu. Với việc tăng cường độ từ trường đặt ngoài (đến khi bão hoà từ), độ nhạy 

của phương pháp này tăng lên thể hiện ở chỗ làm tăng khuyết tật phát hiện được. 

Khi quan sát điều kiện tối ưu thấy rằng phương pháp này có độ nhạy cao đối với 

các vết nứt mảnh. Nó cho phép phát hiện các khuyết tật bề mặt và sát bề mặt có 

độ mở từ 5 µm – 10 µm, chiều sâu 25 µm – 50 µm. Khuyết tật dạng tròn (như rỗ 

khí) khó được phát hiện hơn. 

  Phương pháp bột từ được dùng để phát hiện các khuyết tật hàn trên bề mặt 

hoặc dưới bề mặt như nứt, không thấu, không ngấu, rạn, lẫn xỉ . Nó có thể phát 

hiện được khuyết tật tương đối lớn cách bề mặt đến 6 mm. Nhạy nhất là khi phát 

hiện các khuyết tật có kích thước lớn nằm vuông góc với hướng từ thông. 

  Kiểm tra bột từ có ưu điểm nhanh và đơn giản, không yêu cầu nghiêm 

ngặt về quá trình làm sạch bề mặt trước khi kiểm tra, ít phải xử lý số liệu. Kiểm 

tra hạt từ không dùng được cho các vật liệu không nhiễm từ như thuỷ tinh, gốm 

sứ, chất dẻo, nhôm, manhê, đồng, titan và thép không gỉ austenite. 

   Nếu trên bề mặt vật kiểm, ngoài từ trường do khuyết tật còn có từ trường 

sinh ra do cấu trúc hoặc yếu tố hình học (hàn đắp, vảy trên bề mặt, tiết diện thay 
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đổi đột ngột...) thì bột từ tụ mạnh ở chỗ có chênh lệch từ trường lớn chứ không 

phải ở chỗ khuyết tật. Do đó, tại nơi lắng đọng lại sau hỗn loạn trên bề mặt vật 

kiểm chưa thể kết luận là có khuyết tật. Vì vậy khi kiểm tra mối hàn đắp hoặc 

mối hàn có chiều sâu chảy lớn, độ nhạy của phương pháp bột từ không cao, nhất 

là khi phát hiện khuyết tật trong. 

   5.2.3. Bột (hạt) từ  

   Vật liệu bột từ được sử dụng chủ yếu là oxide sắt hỗn hợp (Fe3O4) với 

kích thước 5 µm – 10 µm. Việc dùng bột từ trên cơ sở nickel và cobalt rất hạn 

chế vì đắt. Đôi khi người ta bổ sung mạt sắt từ rèn, cán, cưa hoặc phoi mài. 

Chúng được nghiền trong các máy nghiền bi rồi qua sàng đạt kích thước hạt yêu 

cầu. Kích thước và hình dáng hạt, về khía cạnh nào đó, quan trọng không kém 

độ từ thẩm trong việc tăng độ nhạy và tính linh hoạt khi kiểm tra. 

    Khi kiểm tra chi tiết có màu khác nhau, để tạo chỉ thị khuyết tật rõ hơn, 

người ta dùng bột màu khả kiến (đỏ, xám, nâu, vàng, ánh bạc). Chúng nhận 

được bằng cách nhuộm hoặc ủ theo công nghệ đặc biệt. Khi cần độ tương phản 

cao hoặc ở nơi tối thì dùng bột huỳnh quang, chúng sẽ phát sáng khi chiếu tia 

cực tím vào. 

    Bột từ được chia làm hai loại là khô và ướt. Chúng đều có tính chất về từ 

giống nhau như độ từ thẩm cao, khả năng lưu từ và kháng từ nhỏ để khỏi dính 

vào nhau, tăng khả năng làm rõ khuyết tật. 

    Bột từ khô được dùng trong các nguyên công kiểm tra khô, chúng được 

phun nhẹ thành đám bao quanh bề mặt vật kiểm. Bột từ khô có kích thước hạt 

lớn (50 µm – 180 µm) nên khó phát hiện khuyết tật nhỏ, lắng đọng nhanh, các 

hạt dài dễ bám vào khuyết tật. Tuy nhiên sử dụng bột khô đơn giản và cường độ 

từ hoá không cần lớn. 

    Bột từ ướt được hoà trong dung dịch, chúng có kích thước nhỏ (5 µm  - 15 

µm), hạt tròn, độ linh hoạt cao nên phát hiện được khuyết tật nhỏ. Thành phần 

vài dung dịch bột từ ướt (g/l) gồm: 

  i). Bột từ đen     ……………………….25± 5 

      (hoặc bột từ huỳnh quang) ………..4± 1 

      Kali đicromat ………………………..5± 1 

      Coda canxi …………………………10± 1 

      Nhũ tương ΟΠ-7 (ΟΠ-10)………….. 5± 1  

      Nước …………………………………1 litre  

  ii). Bột từ đen     ……………………….25± 5 

      (hoặc bột từ huỳnh quang) …………4± 1 

      Nitride Natri ……………………….. 15± 1 

      Nhũ tương ΟΠ-7 (ΟΠ-10)………….. 5± 1  

      Nước …………………………………1 litre  

 iii). Bột từ đen     ……………………….25± 5 
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      (hoặc bột từ huỳnh quang) ……… ..4± 1 

      Xà phòng……………………………  1± 0,2 

      Soda canxi ………………………… 12± 2 

      Nước …………………………………1 litre  

   5.2.4.  Các phương pháp từ hoá 

   Để từ hoá vật kiểm có thể dùng từ hoá vòng hay từ hoá dọc.  

    a. Từ hoá vòng trực tiếp 

   Khi từ hoá vòng dòng điện chạy qua vật kiểm tạo nên từ trường vòng 

xung quanh và trong vật, phương pháp này thích hợp để phát hiện khuyết tật 

nằm song song với trục. Từ trường được tạo nên bởi dòng điện có cường độ 

mạnh nhất do đó nó đạt được độ nhạy cao. Nếu dòng điện từ hoá chạy trực tiếp 

qua vật đặc thì được gọi là từ hoá trực tiếp. 

  Cường độ dòng điện ảnh hưởng đến chất lượng kiểm tra. Nếu dòng lớn 

làm nóng vật kiểm, bột từ tích tụ lại dày đặc tạo nên nền phông cao. Nếu dòng 

nhỏ thì cường độ từ trường yếu không hút được hạt. Để xác định cường độ thích 

hợp phải dùng các mẫu chuẩn hoặc theo công thức kinh nghiệm: 

        
Hình 21.142  Từ hóa vòng trực tiếp và thanh ấn 

I=  (35 ÷40)D       (5.9) 

  Trong đó: I - cường độ dòng điện (A) 

                  D - đường kính (hoặc chiều dày) vật (mm)   

    Đối với vật kiểm lớn thường từ hoá cục bộ bằng cách cho dòng điện chạy 

qua vùng cần kiểm nhờ dụng cụ được gọi là thanh ấn (prod) (h. V.11.).  

  Từ trường vòng được tạo thành tại vùng giữa các điểm tiếp xúc. Khi từ 

hoá ấn và giữ điện cực (thanh ấn) -  thường được làm bằng đồng - trên bề mặt 

cần kiểm. Tại vùng tiếp xúc thường gây đánh lửa, để không làm giảm chất lượng 

bề mặt vùng tiếp xúc cần được làm sạch, các điện cực đầu được bọc nhôm và 

điện áp chỉ trong khoảng 2 V – 16 V. Tại mỗi vùng cần kiểm thường được từ hoá 

hai lần với cách đặt điện cực vuông góc với nhau. Cường độ từ trường tỉ lệ thuận 

với dòng điện và cường độ dòng điện được tính theo công thức kinh nghiệm:  

I = (4÷ 5)l  (A)      (5.10) 

  Với l là khoảng cách giữa hai điện cực (mm). 

        Không nên đặt khoảng cách giữa hai điện cực gần hơn 50 mm, vì khi đó 

các hạt từ sẽ có khuynh hướng bám vào cực, khiến quá trình kiểm tra khó khăn.   
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    Trong quy trình kiểm tra, mỗi vùng được từ hoá ít nhất hai lần. Trong 

lần từ hóa thứ hai, ta đặt các prod vuông góc với lần đầu. Để tránh đánh lửa, đòi 

hỏi máy phải có cơ cấu tắt và bật dòng điện thuận tiện trong khi prod tiếp xúc 

với vật kiểm.   

    Kỹ thuật prod thường dùng với bột từ khô nhằm tăng khả năng linh 

động của các hạt từ và độ sâu lớn hơn. Phương pháp này cho độ nhạy cao hơn so 

với dùng phương pháp hạt từ ướt, nhưng nguy hiểm vì điện giật và hoả hoạn.    

   b. Từ hoá vòng gián tiếp 

      Khi kiểm tra các vật rỗng (hộp, ống), mặt trong của vật cũng có vai trò 

quan trọng như mặt ngoài, nếu từ hoá trực tiếp sẽ khó phát hiện khuyết tật do 

hiệu ứng bề mặt của dòng điện. Để từ hoá vật rỗng, một thanh dẫn được đặt vào 

trong và cho dòng điện chạy qua thanh (21.143), phương pháp này được gọi là 

từ hoá vòng gián tiếp. Ảnh hưởng của cường độ dòng điện cũng như từ hoá trực 

tiếp.  

 
Hình 21.143 Từ hóa vòng gián tiếp 

   Chú ý: trường hợp đường ống dài, không được dùng thanh dẫn trần để tránh 

nguy cơ đánh lửa. 

   c. Từ hoá dọc   

 Thiết bị kiểu cuộn dây solenoid (21.144) được dùng để từ hoá dọc vật 

kiểm có tiết diện tròn (trục, ống). Cho vật từ từ chạy qua cuộn dây, nếu vật quá 

lớn thì dùng vài vòng (coil) cuốn quanh vật. Các đường sức song song với trục 

dùng để phát hiện khuyết tật vuông góc với trục 

  Để có cường độ từ trường đủ lớn, có thể áp dụng công thức đơn giản  

I.ω = 45000/(L/D)                 (5.11) 

    Trong đó:  

    L: chiều dài vật 

    D: đường kính (chiều rộng) vật 

    ω: số vòng dây  

    I: cường độ dòng điện (A) 
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Hình 21.144Từ hóa dọc: a)- Nguyên lý; b)- Vật nhỏ; c)- Vật lớn 

   d. Từ hoá bằng gông/ khung từ (YOKE) 

    Ngoài các phương pháp từ hoá kể trên, từ trường được tạo bởi nam châm 

điện chữ U được dùng để từ hoá vùng kiểm tra (21.145). 

   
Hình21.145 Gông từ: a)- Nguyên lý; b)- Loại có khớp 

  5.2.5. Dòng điện từ hoá 

    Việc chọn biện pháp và chế độ tối ưu để từ hoá căn cứ vào tính chất từ 

của vật liệu kiểm tra, hình dạng và kích thước mối hàn, đặc trưng và phân bố 

khuyết tật, chế độ hàn. 

    Vật kiểm được từ hoá bằng dòng điện một chiều, xoay chiều, dòng xung. 

     a. Dòng điện một chiều (DC): Khi từ hoá bằng dòng một chiều nhận từ acquy 

(21.143), các khuyết tật sâu dễ được phát hiện hơn. Tuy nhiên, do cường độ và 

thời gian bị hạn chế cùng bảo dưỡng tốn kém, nên phương pháp này chỉ được 

dùng hạn chế trong một số trường hợp đặc biệt. 

 
Hình 21.146 Từ hóa bằng dòng một chiều dùng acquy 

      b. Dòng xoay chiều (AC) (21.144) được sử dụng rộng rãi do từ lưới điện qua 

biến áp (1 phase hoặc 3 phases) cường độ dòng điện tăng, làm tăng cường độ từ 

trường H. Khi sử dụng dòng điện xoay chiều, do ảnh hưởng của hiệu ứng bề mặt 

gây ra bởi dòng điện xoáy làm bề mặt vật kiểm được từ hoá mạnh. Do đó việc 



 128 

phát hiện được khuyết tật ngoài và gần bề mặt (nứt tôi, nứt mỏi, cháy lẹm) dễ 

dàng. Sau khi kiểm tra dễ khử từ. Dòng điện xoay chiều có thể biến đổi bằng 

cách sử dụng mạch dao động được gọi là chỉnh lưu. 

 
Hình 21.147Từ hóa bằng dòng điện xoay chiều 

    Chỉnh lưu nửa chu kỳ (HWAC) (h. V.16b): nửa chu kỳ dòng điện bị 

ngắt tạo thành các xung tác động đến các hạt từ, tăng độ linh hoạt của chúng, 

giúp tạo thành các chỉ thị khuyết tật và giảm chỉ thị giả. Tuy nhiên do nửa chu 

kỳ không có dòng điện nên từ thông và công suất sóng bị giảm. Phương pháp 

này được dùng với bột từ khô. 

    Chỉnh lưu cả chu kỳ (FWAC) (h. V.16a&c) một pha và ba pha dùng bộ 

chỉnh lưu diode silic hoặc thyristor silic làm tăng độ linh hoạt của hạt và độ nhạy 

kiểm tra. Công suất sóng điện từ của phương pháp này giảm không đáng kể. 

     c. Dòng xung: Được hình thành từ dòng xoay chiều qua bộ phận tạo xung 

(H21.148). Dòng điện xung chỉ kéo dài 10
-3

 – 10
-5

 sec gây ra cường độ từ trường 

lớn tác động đột ngột lên các hạt từ làm chúng xoay đi dễ dàng. 

 
                Hình 21.148. Từ hóa bằng dòng điện xung 

   d. Nam châm vĩnh cửu 

 Một số loại nam châm vĩnh cửu cũng được dùng để từ hoá (Hình21.149). 

 
Hình 21.149. Từ hóa bằng nam châm vĩnh cửu 

  Ưu điểm của việc từ hoá bằng nam châm vĩnh cửu là thiết bị gọn nhẹ, 

không cần nguồn điện, không gây đánh lửa cho vật kiểm. Nhưng từ trường quá 

yếu, các hạt từ hay bám vào đầu nam châm, cản trở quá trình kiểm tra. Vì vậy 



 129 

nam châm chỉ dùng trong các trường hợp không có điện lưới, hoặc khu vực dễ 

gây hoả hoạn.    

   5.2.6. Khử từ     

a. Mục đích 

Để tiếp theo gia công được dễ dàng (tránh thổi lệch hồ quang, phoi không 

bám vào, kết quả đo chính xác), kết cấu làm việc ổn định thì cần phải khử từ. 

Khi khử từ, cường độ từ trường khử phải lớn hơn cường độ từ trường dư. 

    b. Nguyên lý của khử  từ 

  Dựa trên hiệu ứng từ trễ khi vật bị từ hoá từ trường thay đổi cả về hướng 

lẫn cường độ theo dòng điện. Nếu cho dòng điện xoay chiều qua vật và giảm 

dần cường độ, từ dư của vật sẽ giảm. Như vậy để khử từ, cần phải đổi chiều 

dòng điện để tạo vòng từ trễ và giảm dần cường độ để vòng từ trễ co dần.  

   Phải đảm bảo cường độ từ trường đủ lớn để thắng lực kháng từ ban đầu. 

Khi hướng của từ trường khử trùng với hướng từ trường từ hóa thì hiệu quả sẽ 

cao. 

Do hiệu ứng bề mặt, tần số dòng điện xoay chiều không được quá lớn. 

    c.  Các phương pháp khử từ (h. V.19) 

    c.1. Khử từ bằng dòng xoay chiều: thường áp dụng đối với các vật nhỏ hoặc 

có kích thước không lớn và đơn giản (Ф< 50 mm).  

   Dùng cuộn dây quấn quanh vật (h.V.19a) (ít nhất 5 vòng) rồi cho dòng 

điện xoay chiều (50 Hz) chạy qua từng phần và giảm dần cường độ đến 0.  

   Cuộn dây nối tiếp với tụ điện (h.V.19b), dùng cho kim loại từ cứng, cần 

từ trường ban đầu đủ mạnh. 

   Cuộn dây song song với tụ điện trong từ trường dao động tắt dần với tần 

số 150 – 200 Hz (Hình21.150), dùng để khử từ vật tiết diện nhỏ.  

 
Hình 21.150 Các phương pháp khử từ 

Khử từ bằng từ trường vòng của dòng xoay chiều, giảm đến 0 (h.V.19d), 

dùng cho vật đã từ hóa sơ bộ. 

c.2. Khử từ bằng dòng điện một chiều: Áp dụng đối với các vật có kích 

thước lớn, nặng hay có hình dạng thay đổi.  
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Hai từ trường song song, từ trường xoay chiều yếu và một chiều mạnh, 

giảm đến 0 (h.V.19e), dùng cho vật kiểm đã bị từ hóa nhiều lần. 

  Đổi cực và giảm dần dòng điện từng nấc đến 0 (h.V.19f), để khử từ toàn 

bộ vật lớn nặng hay có hình dạng thay đổi. 

  c.3. Khử từ bằng gông từ:  Dùng gông từ để khử từ dư tại các vùng nhiễm 

từ cục bộ rất hiệu quả. Đặt gông từ vào vùng cần khử, cho dòng điện xoay chiều 

chạy qua, từ từ nhấc gông từ lên quay tròn. 

   5.2.7. Chuẩn định 

Do việc tính toán phức tạp và không thể tính hết được các yếu tố ảnh 

hưởng, người ta sử dụng các mẫu với các khuyết tật chuẩn và các “nhân chứng” 

từ hoá riêng. Đó là các tấm phẳng đồng chất với vật kiểm, được đặt lên bề mặt 

vật kiểm khi từ hoá. 

   5.2.8. Thiết bị kiểm tra bột từ 

   Thiết bị dùng trong kỹ thuật kiểm tra bột từ là khá đơn giản. Ảnh hưởng 

của thiết bị lên kết quả kiểm tra phụ thuộc chủ yếu vào cường độ và loại dòng 

điện mà thiết bị tạo ra. Còn nồng độ, thể loại, kích thước và màu sắc của hạt từ 

quyết định phương pháp tiến hành phép kiểm tra. Do đó, để có thể lựa chọn 

được các thiết bị và phương pháp kiểm tra thích hợp cho mỗi nhiệm vụ cụ thể, 

cần phải nắm được các tính năng hoạt động của từng loại thiết bị, các đặc trưng 

và cách sử dụng các loại hạt từ. Thiết bị tạo nên từ trường có thể chia làm hai 

loại là cố định và di động. 

   a. Các thiết bị cố định 

   Loại này phù hợp khi đưa vật kiểm đến sẽ đem lại nhiều thuận tiện về 

kinh tế và được thiết kế phù hợp với từng công việc theo công suất hay theo kích 

thước. Thiết bị này thường dùng với các kỹ thuật kiểm tra bột từ ướt huỳnh 

quang ở đó bột từ và chất mang có thể tái sử dụng. Thiết bị cung cấp cả dòng 

một chiều hoặc xoay chiều, có thể tiến hành kiểm tra tự động hoặc bán tự động 

(Hình 21.151). Khi từ hóa chúng có khả năng tạo ra từ trường dọc và từ trường 

vòng. 

 
Hình 21.151. Thiết bị từ hóa cố định 
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   Cấu tạo của máy gồm có ụ đứng và ụ động trượt, trong đó ụ động được 

điều chỉnh theo chiều dài vật kiểm. Khi xác định vị trí, ụ động được khóa lại và 

ụ dứng kẹp vật bằng khí nén điều khiển nhờ pêdan. Sau đó phát dòng điện theo 

trục ngang tạo ra từ hóa vòng. Muốn từ hóa dọc thì thay trục bằng vòng dây 

(coils) và đưa vật kiểm qua. 

    Cường độ dòng điện và thời gian từ hóa được thay đổi phù hợp bằng bảng 

điều khiển.  

     Ưu điểm của kỹ thuật này là kiểm tra được đồng thời vài vật, không gây 

đánh lửa hồ quang và quá nhiệt vật kiểm. Việc khử từ cũng được tiến hành trên 

máy. 

   b. Thiết bị di động và xách tay 

  Tuy có nhiều ưu điểm nhưng thiết bị kiểm tra cố định không thể mang đến 

công trường được, nên phải dùng loại di động và xách tay. Sự khác nhau chủ 

yếu của thiết bị kiểm tra di động và xách tay là trọng lượng và công suất. Các 

thiết bị di động nặng đến 500 kG để trên xe di động và có khả năng tạo được 

dòng điện 6000 A. Loại xách tay không quá 25 kG, dòng diện cao nhất 1500 A. 

Các thiết bị di động hay xách tay hoạt động bởi nguồn điện lưới và cung cấp 

dòng một chiều/ xoay chiều cho prod, cuộn cảm và thanh dẫn. Thanh ấn (prod) 

tạo ra từ trường vòng còn cuộn dây cảm ứng (coil) tạo ra từ trường dọc. Chúng 

dùng được với loại bột từ ướt/ khô. Thiết bị còn có khả năng cung cấp dòng 

giảm dần và đổi cực để khử từ các vật sau khi kiểm tra (Hình 21.152). 

 
Hình21.152 Thiết bị kiểm tra bột từ di động 

    Nhược điểm của loại di động/ xách tay là phải có kinh nghiệm khi sử 

dụng để tránh đánh lửa làm hỏng bề mặt vật kiểm. 

  c.  Gông từ (YOKE) 

 Là dụng cụ tạo từ trường đơn giản nhất. Như đã trình bày ở trên, máy gồm 

một lõi thép non hình chữ U và dây dẫn uốn quanh phần giữa của lõi (Hình 

21.153).                                          
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  Vì độ từ thẩm của thép non rất lớn, nên khi cho dòng điện chạy qua cuộn 

dây, sẽ xuất hiện một từ trường dọc rất mạnh. Số vòng của cuộn dây và cường 

độ dòng điện quyết định cường độ từ trường tạo thành. Các gông từ kiểu mới 

được thiết kế cho cả dòng điện xoay chiều/ một chiều, có thể điều chỉnh. 

  Gông từ có nhiều loại với khoảng cách trung bình giữa hai chân chữ U 

khoảng 200 mm. Các chân gông từ thường là các khớp có thể điều chỉnh để dễ 

tiếp cận vùng cần kiểm.  Để tăng khả năng kiểm tra có thể dùng thêm các khối 

sắt từ phụ với hình dạng thích hợp. 

 
Hình 21.153. Gông từ chân có khớp nối linh động 

  Gông từ có ưu điểm nhỏ gọn, hoạt động bằng acquy và không gây đánh 

lửa hoặc nóng chảy vật kiểm. Nhưng nó cũng có nhược điểm như quá nóng khi 

dùng liên tục và cần phải có thêm các khối thép chuẩn riêng để kiểm tra tính 

năng của thiết bị. Tính năng của gông từ được đánh giá qua khả năng nâng các 

khối mẫu chuẩn có trọng lượng xác định. Theo ASME thì gông từ phải nâng 

được trọng lượng tương ứng là 4,5 kG hoặc 18,5 kG.  

    d. Ánh sáng đen 

Như đã trình bày ở chương Kiểm tra bằng thấm thẩm thấu, ánh sáng đen 

là sóng điện từ có bước sóng trung bình 365 nm ( trong vùng khả kiến và tử 

ngoại). Khi sử dụng bột từ huỳnh quang phải cần ánh sáng đen. Nguồn sáng đen 

hay dùng nhất là đèn thuỷ ngân cao áp.  

    Ánh sáng cực tím từ đèn được lọc qua kính lọc để loại các tia tử ngoại có 

hại, bước sóng dưới 320 nm và ánh sáng khả kiến. Kính lọc có mầu đỏ tía được 

đặt ngay trước đèn thuỷ ngân. 

    e. Dụng cụ chỉ thị hướng từ thông 

Hướng của từ thông có thể xác định được bằng vài kiểu dụng cụ chỉ thị 

khác nhau. 

      i). Dưỡng mạch ghép: là dụng cụ dạng đĩa gồm các mảnh làm từ vật liệu có 

độ từ thẩm rất cao được ghép đồng tâm với nhau bằng hàn vảy (Hình 21.154 ), 

sau đó một mặt được phủ đồng. Các mạch hướng kính được xem như là khuyết 

tật nhân tạo. Khi từ hóa đặt dưỡng lên vật kiểm cho mặt phủ đồng lên trên. Sau 

khi các hạt từ bám vào bề mặt thì làm sạch phần hạt thừa, các chỉ thị sẽ cho biết 
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định hướng từ trường. Dưỡng mạch ghép được áp dụng cho các vật hàn có bề 

mặt phẳng, dùng bột khô với gông từ và thanh ấn. 

 
Hình 21.154 Dưỡng mạch ghép 

ii). Băng khe (Burmah-Castrol Strips): gồm dải mỏng làm từ vật liệu có 

độ từ thẩm rất cao ghép xen kẽ dọc với hai dải mỏng có chiều rộng khác nhau 

tạo thành hai khe (Hình 24.155) 

 
Hình 21.155. Băng khe 

Khi làm việc người ta đặt băng khe lên vật kiểm đang từ hóa, các rãnh 

trên băng sẽ chỉ ra hướng độ lớn của từ thông.  

 iii). Chỉ thị Chất lượng Định lượng (QQI) hoặc Tiêu chuẩn khuyết tật 

nhân tạo là phương pháp ưa chuộng để đảm bảo hướng từ thông và cường độ từ 

trường đúng. Nó được phát triển trên cơ sở băng khe, gồm tờ kim loại mỏng 

(foil), nhưng các khe không theo một hướng mà tạo thành vòng tròn hoặc vuông 

(h. V.25). Với cấu tạo như vậy, QQI có khả năng đảm bảo cường độ từ trường 

cân bằng và chỉ ra hướng chính của từ thông khi từ hóa nhiều hướng  

     
Hình 21.153. Chỉ thị Chất lượng định lượng QQI 

    5.2.9. Quy trình kiểm tra  

        Quy trình kiểm tra bột từ gồm các nguyên công sau: 

    a. Chuẩn bị bề mặt trước khi kiểm tra. 
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      Làm sạch chất bẩn, sơn, gỉ, xỉ sau khi hàn. Bề mặt không sạch và độ bóng 

thấp gây ra chỉ thị giả, làm giảm khả năng phát hiện khuyết tật do từ trường biến 

dạng hoặc cản trở các hạt từ di chuyển. Có thể dùng bàn chải sắt, rửa siêu âm, 

nhúng vào bể hay tẩy hơi, tẩy kiềm ... 

     b. Từ hoá vật kiểm  

    Chọn của phương pháp thử phụ thuộc vào vật liệu và hình dạng vật kiểm, 

loại và vị trí của khuyết tật, độ nhạy, khả năng tiếp cận và điều kiện kinh tế. Độ 

nhạy của phương pháp phụ thuộc vào các thông số như đặc trưng hạt từ, phương 

pháp từ hoá, cường độ từ trường, cường độ ánh sáng quan sát, kỹ năng giải 

đoán… 

   Có thể tiến hành từ hoá theo hai cách là liên tục và từ dư.  

     Từ hoá liên tục là đưa bột từ vào bề mặt vật kiểm trong khi vật đang được 

từ hoá và sau khi lấy hết bột từ dư. Phương pháp này cho độ nhạy cao.  

    Từ dư là đưa bột từ vào bề mặt vật kiểm sau khi kết thúc từ hoá. Phép thử 

dựa trên cường độ từ dư của vật nên chỉ dùng với loại vật kiểm có độ từ dư lớn.  

      c. Xâm nhập bột từ 

     Dựa vào tình trạng bề mặt và loại khuyết tật mà đưa bột từ khô hay ướt 

vào vật kiểm.  

    Bột từ khô thường được dùng với các bề mặt xù xì, nhám. Bột được phun 

nhẹ thành đám mây quanh bề mặt kiểm, bột dư được hút về. Để tăng độ tương 

phản có thể dùng sơn trắng hoặc chất hiện. Phương pháp này thường dùng để 

kiểm tra ngoài hiện trường khi phát hiện khuyết tật gần bề mặt mối hàn. 

    Bột từ ướt phải chuẩn bị dung dịch huyền phù bằng cách hoà bột từ trong 

chất mang là nước hoặc dầu. Do hạt nhỏ nên độ nhạy của bột từ ướt cao hơn khi 

phát hiện khuyết tật bề mặt. Phương pháp này được dùng để kiểm tra các sản 

phẩm hoàn thiện trong xưởng. 

      d. Các chỉ thị và giải đoán 

   Các chỉ thị được phát hiện bằng mắt nhờ độ tương phản với nền phông. 

Có hai loại tương phản là tương phản độ sáng và tương phản màu. 

   Tương phản độ sáng là lượng ánh sáng phản xạ từ bề mặt quan sát so với 

lượng phản xạ từ bề mặt khác kề cận. Trong hệ thống kiểm tra khả kiến, các chỉ 

thị thường có độ sáng thấp, còn nền phông có độ sáng cao có thể lên đến 9 lần. 

Trong các hệ thống huỳnh quang, các chỉ  thị có độ sáng cao, phông không phát 

quang sẽ có màu đen. Tỉ số giữa hai độ sáng có thể lên đến 200:1. 

     Còn tương phản màu là sự khác biệt giữa hai màu ở cùng độ sáng.  

    Khi được phát hiện các chỉ thị cần được phân loại trước khi đánh giá. Có 

ba loại chỉ thị là chỉ thị giả; chỉ thị không quan trọng; chỉ thị quan trọng. 

i).  Chỉ thị giả là các chỉ thị không gây bởi từ trường như vết bẩn, vân tay, 

vết xước v.v… 
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ii).  Chỉ thị không quan trọng liên quan đến hình dạng của vật như các góc 

sắc cạnh, chốt của trục bánh xe, chân ren, vết nứt từ v.v… 

    iii).  Chỉ thị quan trọng liên quan đến các bất liên tục thực sự. Các chỉ thị 

này cần được giải đoán dựa trên các tiêu chuẩn quy định.  Một số chỉ thị quan 

trọng: 

  Đường liên tục: Chỉ thị này do các nứt, khớp nguội, vết xước gây nên. 

Vết nứt thường thể hiện là các đường lởm chởm, còn khớp nguội thể hiện là 

các đường nhẵn, hẹp và thẳng. 

 Các đường ngắt quãng: Những đường này cùng loại với bất liên tục nêu 

trên nhưng hình thành trong các điều kiện khác nhau. Các vết nứt tinh cũng 

gây nên các chỉ thị dạng này (21.154). 

 

Hình 21.154 

 Các chỉ thị tròn: Chúng thường được tạo từ các rỗ khí. 

    e. Khử từ 

   Khử từ cần được tiến hành cả trước và sau quá trình kiểm tra. Mức độ dễ 

hoặc khó khử từ phụ thuộc vào một số yếu tố như lực kháng từ của vật, hình 

dạng của vật, loại từ dư trong vật và mức độ khử từ yêu cầu.  

    g. Làm sạch bề mặt sau kiểm tra 

Nếu kết cấu hàn là bán thành phẩm thì có thể không cần làm vệ sinh sau 

khi kiểm tra. Nếu vật là sản phẩm cuối thì cần phải làm sạch. Thường phải tiến 

hành khử từ trước, vệ sinh sau. Dùng các phương pháp tẩy rửa thông thường 

như dùng bàn chải, chất tẩy rửa… như đối với quá trình làm sạch bề mặt trước 

khi kiểm tra. 

    5.2.10. Tiêu chuẩn của phương pháp kiểm tra bột từ 

    a. Theo ASME  

     Tiêu chuẩn đánh giá theo ASME Section VIII, Div. 1. Phụ lục 6 là tất cả 

bề mặt được kiểm tra không được phép có: 

 Những chỉ thị dài liên tục 

 Các chỉ thị tròn có đường kính lớn hơn 3/16 in (4,8 mm) 
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 Nhiều hơn ba chỉ thị tròn nằm thẳng hàng cách nhau 1/16 in hoặc ngắn 

hơn (tính từ mép) 

  Các chỉ thị có thể lớn hơn kích thước thật của nó, nhưng dù sao 

kích thước chỉ thị sẽ được làm cơ sở đánh giá. 

  b. Theo API 1104 - 1999 

Tiêu chuẩn đánh giá, sửa chữa và kiểm tra lại mối hàn đường ống dầu khí 

là chỉ thị quan tâm sẽ phải sửa nếu không thỏa mãn một trong các điều kiện sau 

đây: 

  Các chỉ thị dài được đánh giá là nứt ngoài hoặc nứt sao (chân chim) nếu 

chiều dài quá 5/32 in (4 mm). 

  Những chỉ thị dài đánh giá là nứt khác với nứt ngoài hoặc nứt sao. 

  Những chỉ thị dài đánh giá là không ngấu có chiều dài vượt quá 1 in (25 

mm) trong 12 in (300 mm) chiều dài đường hàn liên tục hoặc dài hơn 8 % 

chiều dài đường hàn. 

Rỗ khí đơn hay rỗ khí phân bố ngẫu nhiên sẽ phải sửa nếu vi phạm một 

trong những điều kiện sau: 

 Kích thước rỗ khí đơn quá 1/8 in (3 mm). 

 Kích thước rỗ khí đơn quá 25% chiều dày kim loại cơ bản. 

 Sự phân bố của rỗ khí phân bố ngẫu nhiên vượt quá mật độ cho 

phép chỉ ra trong API Standard 1104 

Rỗ khí tập trung xảy ra ở lớp hàn cuối cùng (lớp hàn phủ) sẽ phải sửa nếu vi 

phạm một trong những điều kiện sau: 

  Kích thước rỗ tập trung vượt quá 1/2 in (13 mm). 

 Tổng chiều dài các rỗ tập trong 12 in (300 mm) chiều dài đường 

hàn liên tục quá 1/2  in (13 mm) 

 Rỗ khí đơn trong chùm rỗ tập trung có kích thước lớn hơn 1/16 in 

(1,6 mm). 

Với mục đích đánh giá chỉ thị tròn, kích thước lớn nhất của chỉ thị tròn 

được coi như kích thước của nó. 

  Trong sản xuất hàn phương pháp kiểm ta bằng bột từ được sử dụng rộng 

rãi để kiểm tra các mối hàn dọc ống (hồ quang, dòng điện cao tần...), hàn điện 

tiếp xúc giáp mối, phát hiện vết nứt và không ngấu khi hàn nối ống. Chúng được 

thực hiện trong và sau khi hàn. 

     5.3 Phương pháp từ ký  

  5.3.1. Nguyên lý của phương pháp 

    Trong số các phương pháp dò tìm khuyết tật để kiểm tra chất lượng mối 

hàn, phương pháp từ ký được sử dụng phổ biến nhất. Thực chất là từ hoá vùng 

cần kiểm tra của mối hàn và vùng ảnh hưởng nhiệt đồng thời với việc ghi nhận 
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từ trường trên băng đã được khử từ (Hình 21.155), sau đó “đọc” lại trên băng 

ghi từ nhờ bộ phận tái hiện chuyên dùng của thiết bị dò từ ký. 

 
Hình 21.155. Nguyên lý kiểm tra từ ký 

     5.3.2. Băng từ 

    Băng từ cho phép ghi nhận thành phần từ trường không đổi hướng theo bề 

mặt băng mà không biến thành tín hiệu điện.  Để cho kết quả kiểm tra tốt cần 

phải miết đều chặt băng từ lên bề mặt mối hàn. 

    Băng từ gồm lớp nền, trên đó phủ lớp sơn chứa bột sắt từ mịn, theo tiêu 

chuẩn thường chiều rộng băng từ là 35 mm và độ kháng từ là 8000 A/m (Hình 

21.156). Lớp nền phải bền và đàn hồi để có thể ôm chặt bề mặt mối hàn, chúng 

được làm bằng triacetate, polyester hoặc sợi lavsan để chịu được nhiệt độ cao/ 

thấp dày 10 – 120 μm. Lớp phủ hoạt từ dày 10 – 20  μm được chế từ bột oxide 

sắt trộn với sơn có độ bám dính tốt với nền. Trên băng từ các thông tin về đặc 

trưng và độ lớn khuyết tật được ghi nhận. 

 
                                            Hình 21.156 Cấu tạo băng từ 

5.3.3. Độ nhạy của phương pháp  

Nguồn thông tin về khuyết tật khi kiểm tra từ ký là tín hiệu điện, xuất hiện 

trong phần tử nhạy cảm - đầu từ - của bộ phận tái hiện. Tín hiệu này được tạo 

thành và  quan sát trên màn hình ống tia điện tử. 

  Các yếu tố ảnh hưởng đến đặc trưng của tín hiệu (biên độ, phổ tần số...) là: 

 Chế độ từ hoá vật kiểm 

 Độ nhám bề mặt 

 Hình dạng, kích thước, chiều sâu và định hướng khuyết tật 

 Hướng từ hoá và đọc thông tin trên băng 
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 Các thông số của đầu từ (chiều rộng lõi, độ lớn khe hở, số vòng 

cuộn dây,      góc nghiêng và quỹ đạo di chuyển) 

 Đặc tính biên độ- tần số của kênh truyền thông tin từ đầu từ đến 

màn hình 

 Nhiễu và ồn (bề mặt nhám, tiếng ồn riêng của băng từ, lớp hàn đắp, 

vật liệu không đồng nhất) 

       Mặc dù có nhiều yếu tố gây ra sai lệch thông tin ban đầu, nhưng do tạo 

nên thông tin dưới dạng tín hiệu điện, nên phương pháp từ ký có độ nhạy cao 

hơn nhiều so với phương pháp bột từ. 

   Việc ghi nhận trường tán xạ từ khuyết tật lên băng từ chỉ được tiến hành 

trong từ trường, còn sự tạo thành thông tin dưới dạng tín hiệu điện được thực 

hiện theo phương pháp từ dư. Quá trình hai cấp như vậy cho phép nhận được số 

lượng thông tin nhiều nhất với mất mát tối thiểu do việc ghi nhận lên băng từ 

trong từ trường mạnh và tạo nên điều kiện làm việc tối ưu của đầu từ khi từ 

trường ngoài yếu. 

    Phương pháp từ ký phát hiện tốt các khuyết tật kéo dài (nứt, không ngấu, 

xỉ dạng chuỗi hoặc đám, rỗ khí), nhất là các khuyết tật hướng vuông góc với 

dòng từ khi từ hoá. Các khuyết tật đơn lẻ có dạng tròn khó phát hiện được.  

    Độ nhạy của phương pháp từ ký (γ) được hiểu là tỉ số giữa kích thước 

đứng (theo chiều sâu) nhỏ nhất của khuyết tật phát hiện được (Δh) với chiều dày 

kim loại cơ bản của vật kiểm (δ), tức là: 

                                            γ = Δh/δ (100%)                 (5.12) 

   Tiêu chí đơn giản phát hiện khuyết tật nhỏ nhất là dùng tỉ số cho phép 

[As/Ad] giữa biên độ tín hiệu từ khuyết tật đó As với tín hiệu trung bình của nhiễu 

ngẫu nhiên  Ad. Tuỳ theo cách chọn tỉ số này có giá trị khác nhau vì trong các 

điều kiện kiểm tra không đổi mức độ nhiễu gần như nhau, biên độ các tín hiệu 

khuyết tật càng nhỏ thì khuyết tật theo chiều đứng càng nhỏ hoặc khuyết tật 

nămg càng sâu. Khi giảm tỉ số cho phép [As/Ad] độ nhạy tốt hơn nhưng độ tin 

cậy phát hiện khuyết tật giảm. Như vậy, đê tiến hành xác định độ nhạy chính xác 

cần phải bổ sung thêm các điều kiện nghiêm ngặt. Đối với kiểm tra từ ký các 

điều kiện đó là dạng khuyết tật phân bố trong mối hàn; chế độ từ hoá; loại băng 

từ; kiểu máy; tỉ số [As/Ad]. Khuyết tật khó phát hiện nhất nằm ở đáy đường hàn 

khi kiểm tra chỉ tiếp cận được một phía.    

  Chiều cao và hình dạng của phần nhô, cũng như trạng thái bề mặt có ảnh 

hưởng nhiều đến độ nhạy của phương pháp từ ký. Ví dụ nếu độ nhám bề mặt 

Rz= 150 µm thì có thể phát hiện được khuyết tật sâu 0,3 mm. Nếu chiều cao phần 

nhô của mối hàn không vượt quá 25% chiều dày kim loại cơ bản và nếu độ nhấp 

nhô của vảy hàn trên bề mặt mối hàn không quá 25% – 30% chiều cao phần nhô 

thì kết quả kiểm tra rất tốt.  Từ đây suy ra rằng kết quả tốt nhất khi kiểm tra mối 

hàn dưới lớp thuốc (SAW)  hoặc trong môi trường khí bảo vệ (MAG/MIG). Khi 
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kiểm tra mối hàn hồ quang tay với lớp vảy thô cần phải chuẩn bị sơ bộ bề mặt 

bằng cách làm sạch và mài qua đi. 

   Việc phát hiện các khuyết tật dọc trong mối hàn giáp mối (nứt, không 

ngấu) bằng phương pháp từ ký chủ yếu phụ thuộc vào các quan hệ về kích thước 

đối với phần nhô (chiều cao phần nhô, chiều sâu chảy, hệ số hình dạng).  

   Việc phát hiện nứt ngang khi từ hoá dọc mối hàn thực tế chỉ phụ thuộc 

vào độ nhấp nhô của vảy hàn. Các dụng cụ từ ký đảm bảo độ nhạy phát hiện nứt 

và không ngấu khoảng  6% - 8%. Nếu mài phẳng phần nhô thì độ nhạy đạt được 

3% - 4%. Như đã nói độ nhạy phát hiện khuyết tật dạng rỗ chỉ khoảng 20%. Các 

số liệu thực nghiệm về độ nhạy đã dẫn là tính cho khuyết tật nằm ở chân mối 

hàn chiều dày kim loại cơ bản đến 20 mm chỉ tiếp cận một phía. Nếu khuyết tật 

nằm gần phía trên thì độ nhạy còn cao hơn. 

     5.3.4. Dụng cụ từ hoá và nguồn điện 

    Các khuyết tật nguy hiểm và thường gặp khi hàn (nứt, không ngấu, cháy 

lẹm, xỉ...) thường định hướng dọc theo mối hàn. Để phát hiện chính xác các 

khuyết tật này bằng phương pháp từ ký, các mối hàn được từ hoá theo hướng 

ngang. 

    Để từ hoá ngang  các mối hàn thường dùng điện từ trường của dòng điện 

một chiều, đó chính là gông từ. Chúng gồm lõi từ mềm dạng chữ U và cuộn dây 

với 500 – 600 vòng. 

    Để kiểm tra dọc theo mối hàn người ta sử dụng thiết bị từ hoá di động với 

các điện cực kéo dài được đặt lên bốn bánh xe không từ tính. Nhờ bánh xe mà 

tạo nên khe hở (2 mm – 3 mm) giữa bộ phận từ hoá với bề mặt vật kiểm, cho 

phép dịch chuyển dọc theo mối hàn. Thiết bị vạn năng cho phép kiểm tra các 

mối hàn vòng của các vật hình trụ (ống, bể chứa...) với đường kính khác nhau 

cũng như các kết cấu thép (phôi cuộn, vỏ tàu, cầu...). 

    Các bộ phận từ hoá đều được cung cấp bằng dòng điện một chiều. Tuỳ 

theo điều kiện làm việc có thể sử dụng các nguồn khác nhau với chế độ thích 

hợp. Ví dụ trong điều kiện nhà máy và các nơi tĩnh tại có thể dùng bộ chỉnh lưu 

điện áp ra 50 V – 60 V với dòng điện 40 A – 50 A. Trong điều kiện công trường 

lưu động thì dùng các máy phát một chiều. 

     5.3.5. Bộ phận phát hiện bất liên tục 

    Để tái hiện ghi nhận dưới dạng tín hiệu điện từ, người ta sử dụng bộ phận 

phát hiện bất liên tục. Nó gồm rotor với đầu đọc cảm ứng từ, bộ khuếch đại điện 

tử,  máy quét, ống tia điện tử cho ra các chỉ thị. Trên màn hình có các chỉ thị 

hiện ra dưới dạng xung hoặc hình ảnh của mối hàn được kiểm tra. Từ các tín 

hiệu này cho phép xác định được đặc trưng về số lượng và chất lượng của bất 

liên tục một cách trực quan và chính xác (Hình 21.157). 
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Hình 21.157 Ghi nhận và phát hiện khuyết tật 

     5.3.6.  Chế độ kiểm tra 

 Độ nhạy của phương pháp từ ký phụ thuộc nhiều vào chế độ từ hoá và 

đặc trưng từ của băng từ. Ngày nay phương pháp kiểm tra động lực được sử 

dụng nhiều (h. V.30), đó là việc dùng băng từ liên tục chuyển động đồng bộ với 

vật kiểm hoặc mối hàn, hoặc dùng bánh xe cao su miết lên mối hàn.  

 
Hình 21.158 Kiểm tra từ ký động lực: a)- Băng quay liên tục; b)- Bánh cao su từ 

tính 

   Khi kiểm tra mối hàn từ thép cacbon thấp, cường độ từ trường ngoài lên 

bề mặt tại vùng ảnh hưởng nhiệt trong khoảng 200 A/cm – 300 A/cm tuỳ thuộc 

vào chế độ từ hoá đã chọn. Trong vùng mối hàn cường độ giảm xuống còn 100 

A/cm –  150 A/cm, vì phần nhô làm giảm từ trường ngoài. Trường tán xạ từ 

khuyết tật xuất hiện dưới dạng tăng cường độ từ trường tại nơi khuyết tật. Thực 

nghiệm xác nhận được rằng các khuyết tật dài sâu xuống 5% - 50% chiều dày 

vật liệu tạo nên trường tán xạ có cường độ 5 A/cm –  10 A/cm. 

    

   5.3.7. Mẫu chuẩn  

   Chế độ từ hoá các mối hàn tối ưu trong từng trường hợp cụ thể được xác 

định bằng thực nghiệm trên các mẫu kiểm hoặc mẫu chuẩn riêng. Các mẫu 

chuẩn này có các khuyết tật tự nhiên hoặc nhân tạo với kích thước cho phép tối 

thiểu. Khuyết tật trong mẫu chuẩn cần được phân bố ở những nơi khó phát hiện: 

vùng chân mối hàn khi tiếp cận một phía; vùng giữa mối hàn khi hàn hai phía. 
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Mẫu chuẩn được chế tạo bằng vật liệu, theo liên kết và công nghệ như vật kiểm. 

Sau đó phân tích và xác định bằng thực nghiệm các yếu tố ảnh hưởng đến chất 

lượng rồi đưa vào hướng dẫn cụ thể. 

    5.3.8. Quy trình kiểm tra 

  Quy trình kiểm tra từ ký gồm các nguyên công sau: 

     a. Xem xét bên ngoài và chuẩn bị: Làm sạch xỉ hàn, giọt bắn toé, gỉ, sơn, dầu 

mỡ. 

     b. Cắt băng từ theo chiều dài đường hàn rồi dán lên bề mặt mối hàn (lớp từ 

vào trong). Đầu thừa của băng ghi mã hoá dữ liệu (mối hàn, thợ hàn, chế độ...) 

     c.  Khi kiểm tra mối hàn vòng của sản phẩm hình trụ (ống, bình) băng từ 

được ép chặt theo chu vi bằng các vòng cao su thường đi kèm thiết bị. Khi kiểm 

tra liên kết tấm phẳng, băng từ được ép chặt bằng “gối” đàn hồi từ phía dưới.  

       d. Tuỳ theo chiều dày liên kết hàn, tính chất từ và thiết bị mà thiết lập chế độ 

từ hoá (dòng) cần thiết. Khi từ hoá phải theo dõi để điện cực dịch chuyển đối 

xứng. 

       e. Sau khi kết thúc từ hoá mối hàn, tháo băng từ đã ghi và chúng sẽ được tái 

hiện trên bộ phận phát hiện bất liên tục. Trước khi tái hiện băng ghi từ cần kiểm 

phải điều chỉnh biểu đồ từ chuẩn. 

     Chuẩn máy gồm thiết lập chế độ nhờ điều chỉnh kênh độ nhạy chỉ biên 

độ xung theo mẫu chuẩn. Khi chỉnh kênh tương phản phải làm sao để trên màn 

hình quan sát rõ nét khuyết tật mẫu chuẩn. Khi tái hiện lại cần phải ghi lại tất cả 

các bất liên tục mà biên độ, độ tương phản của chúng bằng hoặc lớn hơn ở mẫu 

chuẩn. Phần khuyết tật hàn được đánh dấu trên băng từ sau đó xác định lại vi trí 

trên mối hàn. 

     5.3.9. Lĩnh vực sử dụng và hướng phát triển của kiểm tra từ ký 

    Phương pháp từ ký chủ yếu được sử dụng để kiểm tra mối hàn giáp mối. 

Bằng việc dùng các thiết bị từ hoá hiện đại phương pháp này có thể kiểm tra 

được các sản phẩm và kết cấu hàn từ các loại thép tấm khác nhau có chiều dày 

đến 20 mm. 

    Phương pháp này được áp dụng lần đầu tại Liên xô vào năm 1952 và 

được phát triển mạnh trong những năm 1960. Thời kỳ đầu nó được dùng để 

kiểm tra các mối hàn trong các đường ống dẫn dầu- khí kết hợp với chụp ảnh 

bức xạ.  

   Ưu điểm của phương pháp này so với kiểm tra bằng bột từ là: i)- khả 

năng phân giải cao, cho phép ghi nhận được các loại từ trường, đo được kích 

thước khuyết tật với độ chính xác cao; ii)-  ghi nhận từ trường trong phạm vi 

rộng lớn; iii)- ghi nhận từ trường trên những bề mặt phức tạp, chỗ khe hẹp; iv)- 

có khả năng tái sử dụng sau khi khử từ. Do năng suất cao, kinh tế và không gây 

hại cho người thao tác nên phương pháp này chiếm phần lớn khối lượng kiểm 

tra chất lượng hàn.  
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   Nhược điểm của phương pháp này là:  

i)- biến đổi thông tin để đánh giá mức độ từ hóa; 

 ii)- chỉ ghi được một thành phần từ trường theo hướng dọc theo bề mặt;  

iii)- khử từ phức tạp hơn và phải lưu giữ băng từ cẩn thận. 

    Gần đây với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ điện- điện tử - kỹ thuật 

số, cho phép liên tục hoàn thiện thiết bị và công nghệ để kiểm tra trong các 

ngành công nghiệp khác như chế tạo máy và lắp ráp. 

    5.4. Phương pháp dò sắt từ  

    Để ghi và đo trường điện từ, ngoài kỹ thuật dùng cuộn dây dẫn, băng từ, 

đầu từ và bột từ  còn phương pháp nữa là dò sắt từ. Thực chất của phương pháp 

kiểm tra dò sắt là phát hiện từ trường của khuyết tật nhờ cảm biến điều biến từ.  

    Dò sắt từ dựa vào đặc điểm của các quá trình từ hóa lại các vật liệu sắt từ. 

Ở các trường hợp này trạng thái từ của vật liệu bị thay đổi theo đường cong từ 

trễ không đối xứng, điều đó làm xuất hiện sóng hài bậc chẵn trong phổ tín hiệu 

của cuộn đo có biên độ tỉ lệ với từ trường đo.  

   Thiết bị dò đơn giản nhất (h. V.31) gồm khung lõi từ 1 được chế tạo từ 

các tấm mỏng của vật liệu permalloj. Trên hai cạnh đối diện của khung quấn các 

cuộn dây 2 và 3 nối tiếp có số vòng như nhau. Cuộn đo 4 quấn vòng quanh 

khung bao lấy hai cuộn kia. Nếu có dòng điện xoay chiều từ nguồn riêng chạy 

qua cuộn dây 2 và 3 thì trong cuộn đo không xuất hiện sức điện động vì sự biến 

thiên từ thông trong hai cuộn dây là bằng giá trị và ngược chiều nhau.   

    Khi đặt khung lõi vào từ trường một chiều đồng nhất hướng theo trục các 

cuộn dây sẽ làm biến đổi chu trình từ trễ gây ra sự mất cân bằng từ thông ở hai 

cạnh khung; trong cuộn đo xuất hiện sức điện động tỉ lệ với cường độ từ trường. 

Tần số của nó gấp đôi tần số nguồn. Nhờ bộ dò sắt từ này khi tần số dòng xoay 

chiều 1000 Hz có thể đo được cường độ từ trường 0,001 A/cm. 

 
Hình 21.159 Sơ đồ dò sắt từ: 1)-Kkhung lõi; 2) & 3)- Cuộn nguồn; 4)- Cuộn đo 

    Để dò tìm khuyết tật thường sử dụng các đầu dò sắt từ được tập trung theo 

sơ đồ trọng sai (gradiometr). So với đầu dò từ trường, trong trường hợp này 

trọng sai kế có ưu điểm là về thực tế số chỉ của chúng không chịu ảnh hưởng của 

từ trường ngoài (như từ trường gây ra bởi các thiết bị điện xung quanh, địa từ 

trường...). Cường độ từ trường ngoài có thể thay đổi trong phạm vi rộng, tuy 
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nhiên do đầu dò sắt từ nhỏ nên sự chênh lệch của chúng không đáng kể so với 

tán xạ đo được từ khuyết tật. 

    Trong việc dò tìm khuyết tật bằng từ người ta thường dùng đầu dò sắt từ 

kích thước dài 2 mm – 10 mm được cấp bởi dòng điện kích thích với tần số 10 

kHz– 300 kHz. Tần số nhỏ để phát hiện tương đối lớn trong kết cấu thép có lực 

kháng từ cao. 

   Bộ dò khuyết tật sắt từ làm việc với tần số lớn hơn 100 kHz rất nhạy. Nhờ 

bộ dò như vậy có thể phát hiện bề mặt (nứt vi mô- vĩ mô và xước có độ sâu 0,01 

mm, sẹo mảnh ...), khuyết tật trong sâu đến 8 mm và khuyết tật lớn sâu đến 15 

mm. Phương pháp này cho phép phát hiện vết nứt sâu cách bề mặt trong 0,5 mm 

của ống dày 6 mm– 8 mm. Để đảm bảo độ nhạy và tính chính xác cao của 

phương pháp dò sắt từ bề mặt của vật kiểm phải được làm sạch. Ngoài ra cấu 

trúc không đồng đều của vật cũng ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra. 

    Có thể  kiểm tra thực hiện kiểm tra theo hai cách là từ hoá liên tục và từ 

dư. Kiểm tra theo cách từ dư (sau khi từ hoá) đơn giản và thuận tiện hơn. 

    Ngoài việc phát hiện khuyết tật, dò sắt từ còn được dùng cho phép đo từ, 

đo chiều dày và phát hiện cấu trúc. Nhờ dò sắt từ có thể phát hiện tạp chất từ 

tính trong khối hoặc môi trường không từ tính, xác định mức độ khử từ của chi 

tiết. 

5.5 Trình tự thực hiện: 

TT Nội dung Hình vẽ minh họa 
Dụng cụ 

thiết bị 

Yêu cầu 

đạt được 

1 Chuẩn bị 

 

Máy kiểm 

tra MT 

- Bộ nguồn 

- Bộ phận 

tạo từ 

- Chọn 

công suất 

máy đúng 

yêu cầu 

- Bột màu 

- Bột từ 

2 
Rải bột 

từ 

 

- Bột từ - Rải đều 
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3 
Thử từ 

tính 

 

- Máy thử 

từ tính 

- Đúng kỹ 

thuật 

4 
Đọc kết 

quả 

 

- Phom  

báo cáo 

- Đọc 

đúng 

khuyết tật 
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Bài tập và sản phẩm thực hành 

Câu 1: Trình bày các bước thực hiện kiểm tra mối hàn bằng hạt từ tính? 

 Câu 2: Cho biêts các phương pháp kiểm tra mối hàn bằng từ tính 

Câu 3:  Kiểm tra bằng từ tính và báo cáo kết quả theo code D1.1M2008. 

 (Chi tiết thực tập từ các bài trước) 
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Đánh giá kết quả học tập 

 

TT Tiêu chí đánh giá 

Cách thức và 

phƣơng pháp 

đánh giá 

Điểm 

tối đa 

Kết quả 

thực hiện 

của ngƣời 

học 

I Kiến thức    

1 Nêu đúng thực chất  và đặc 

điểm của phương pháp siêu âm  

Làm bài tự luận, 

đối chiếu với nội 

dung bài học 

1 

 

2 Nêu đầy đủ nguyên lý và tính 

chất của phương pháp chụp 

bức xạ 

Làm bài tự luận, 

đối chiếu với nội 

dung bài học 

1 

 

3 Cơ sở vật lý của phương pháp 

thẩm thấu, từ tính 
Làm bài tự luận, 

đối chiếu với nội 

dung bài học 

1,5 
 

3.1 Trình bày đúng cơ sở vật lý 

của phương pháp thẩm thấu 
0,75 

 

3.2 Trình bày đúng cơ sở vật lý 

của phương pháp từ tính 
0,75 

 

4 Nêu đầy đủ các đặc trưng của 

sóng siêu âm 

Làm bài tự luận, 

đối chiếu với nội 

dung bài học 

1 

 

5 Nêu đúng cách phân loại sóng 

siêu âm 

Làm bài tự luận, 

đối chiếu với nội 

dung bài học 

1 

 

6 Nêu đúng tính chất của tia bức 

xạ tia gamma 

Làm bài tự luận, 

đối chiếu với nội 

dung bài học 

1 

 

7 Liệt kê đầy đủ các vật liệu 

thẩm thấu: Chất thấm chỉ thị, 

Chất làm sạch, Chất hiện hình 

Vấn đáp, đối 

chiếu với nội 

dung bài học 

0,5 

 

8 Trình bày đúng kỹ thuật kiểm 

tra: Siêu âm, chụp ảnh bức xạ, 

thẩm thấu, từ tính 

Làm bài tự luận, 

đối chiếu với nội 

dung bài học 

3 

 

Cộng: 10 đ  

II Kỹ năng    

1 Chuẩn bị đầy đủ các thiết bị, 

dụng cụ kiểm tra: Siêu âm, 

Kiểm tra công tác 

chuẩn bị, đối 
1 
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chụp ảnh bức xạ, thẩm thấu, từ 

tính 

chiếu với kế 

hoạch đã lập 

2 Chuẩn bị đầy đủ các vật liệu 

kiểm tra: Siêu âm, chụp ảnh 

bức xạ, thẩm thấu, từ tính 

Kiểm tra công tác 

chuẩn bị, đối 

chiếu với kế 

hoạch đã lập 

1 

 

3 Sự thành thạo khi sử dụng các 

thiết bị, dụng cụ kiểm tra: Siêu 

âm, chụp ảnh bức xạ, thẩm 

thấu, từ tính 

Giám sát các thao 

tác đối chiếu với 

tiêu chuẩn sử 

dụng 

1,5 

 

4 Thực hiện thành thạo quy trình 

kiểm tra: Siêu âm, chụp ảnh 

bức xạ, thẩm thấu, từ tính 

Quan sát các thao 

tác đối chiếu với 

quy trình kiểm tra 

1,5 

 

5 Thực Sự thành thạo và chuẩn xác các 

thao tác khi kiểm tra: Siêu âm, 

chụp ảnh bức xạ, thẩm thấu, từ 

tính 

Quan sát các thao 

tác đối chiếu với 

tiêu chuẩn sử 

dụng 

2 

 

6 Ghi n Ghi nhận và đánh gía kết quả 

chính xác  

Quan sát, theo dõi 

đối chiếu với kết 

quả kiểm tra 

2 

 

7 Thực hiện đầy đủ các bước 

kiểm tra an toàn của thiết bị 

trước khi tiến hành kiểm tra. 

Giám sát, theo dõi 

các bước thực 

hiện đối chiếu 

theo tiêu chuẩn vế 

an toàn lao động 

1 

 

Công: 10 đ  

III Thái độ    

1 Tác phong công nghiệp  6  

1.1 Đi học đầy đủ, đúng giờ Theo dõi việc 

thực hiện, đối 

chiếu với nội quy 

của trường. 

1 

 

1.2 Không vi phạm nội quy lớp 

học 

Theo dõi, kiểm 

tra 
1 

 

1.3 Bố trí hợp lý vị trí làm việc 

  

Theo dõi quá 

trình làm việc, 

đối chiếu với tính 

chất, yêu cầu của 

công việc. 

1 
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1.4 Tính năng động, chịu khó 

trong học tập 

Quan sát việc 

thực hiện bài tập 
1 

 

1.5 Ý thức hợp tác làm việc theo 

nhóm 

Quan sát quá 

trình thực tập làm 

việc theo tổ, 

nhóm 

1 

 

1.6 Tính cẩn thận, chính xác khi sử 

dụng thiết bị, dụng cụ kiểm tra 

Quan sát quá 

trình thực tập 
1 

 

2 Đảm bảo thời gian thực hiện 

bài tập  

 

Theo dõi thời 

gian, đối chiếu 

với thời gian quy 

định  

1 

 

3 Đảm bảo an toàn lao động và 

vệ sinh công nghiệp 
Theo dõi thao tác 

đối chiếu với quy 

định về an toàn và 

vệ sinh công 

nghiệp 

3 
 

3.1 Thận trọng, an toàn 1  

3.2 Đầy đủ bảo hộ lao động( quần 

áo bảo hộ, thẻ học sinh, giày, 

mũ, yếm da, găng tay len,…) 

1 

 

3.3 Vệ sinh công nghiệp đúng quy 

định 
1 

 

Cộng 10 đ  

 

KẾT QUẢ HỌC TẬP  

 

Tiêu chí đánh giá 
Kết quả thực hiện 

Hệ số 
Kết qủa 

bài 

Kiến thức   0,3  

Kỹ năng  0,4  

Thái độ  0,3  

Cộng  
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Bài 3: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG MỐI HÀN  

THEO TIÊU CHUẨN AWS 

Mã bài: 21.3 

Giới thiệu. 

 Mỹ được xem là một trong những quốc gia đi sâu nghiên cứu về công 

nghệ hàn và đã đạt được những thành tựu khoa học được áp dụng rộng rãi. Bộ 

tiêu chuẩn "hàn kết cấu thép tấm dày" D1.1 của  American Welding Society là 

tài liệu quốc gia quan trọng, nghiên cứu về lý thuyết hàn. 

         Bộ tiêu chuẩn này quy định rõ các thông số kỹ thuật của quá trình hàn, quy 

phạm áp dụng, xây dựng quy trình hàn (WPS), bảng thử mẫu quy trình (PQR) và 

đánh giá chất lượng mối hàn. Ngoài ra còn quy định các vấn đề trong việc phê 

chuẩn thợ hàn và người vận hành thiết bị hàn. 

        Tài liệu là căn cứ để áp dụng  đăng kiểm Mỹ ABS đối với công tác hàn, các 

dự án được giám sát và phân cấp bởi đăng kiểm Mỹ và các đăng kiểm cho phép 

chấp nhận tương đương 

 Mục tiêu. 

        - Nêu được các tiêu chuẩn đánh giá và ứng dụng của nó để đánh giá chất 

lượng mối hàn bằng phương pháp không phá hủy.   

- Hiểu được các tiêu chuẩn AWS về kiểm tra ngoại dạng mối hàn.  

- Mô tả đúng quy trình kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn AWS 

 - Chuẩn bị đầy đủ mẫu thử, vật liệu kiểm tra chất lượng mối hàn. 

- Giải thích các quy định an toàn khi kiểm tra chất lượng mối hàn 

- Sử dụng thành thạo dụng cụ, thiết bị kiểm tra 

- Đánh giá đúng chất lượng mối hàn theo tiêu chuẩn AWS 

 Nội dung. 

     1  Tiêu chuẩn đánh giá với RT: 

 1.1. Tiêu chuẩn đánh giá với những mối nối không phải dạng ống chịu tải 

trọng tĩnh: 

  Những mối hàn được kiểm tra chụp ảnh phóng xạ (RT) để bổ xung cho 

kiểm tra trực quan (VT) phải không bị nứt và sẹ bị loại bỏ  (phải sửa chữa) nếu 

kết quả kiểm tra RT chỉ ra có các khuyết tật vượt quá giới hạn sau:  (E = kích 

thước mối hàn). 

  (1) Các khuyết tật dạng dài vượt quá kích thước giới hạn đưa ra ở Bảng 

21.7 dưới đây. 

  (2) Những khuyết tật cách nhau khoảng nhỏ hơn giới hạn khoảng tự do 

nhỏ nhất cho phép chỉ ra ở Bảng 21.7  
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BẢNG 21.7 Những yêu cầu về chất lượng mối hàn với các khuyết tật dạng dài được 

xác định bằng phương pháp RT cho các kết cấu không phải dạng ống chịu tải 

trọng tĩnh 

 

Kích thƣớc mối hàn hay 

mặt thoáng hiệu dụng  

E (mm) 

Kích thƣớc lớn 

nhất cho phép , B 

(mm) 

Khoảng tự do nhỏ nhất 

cho phép, C  

(mm) 

 B = 2 E/3 C = 3 B =2E 

3.2 2 6 

4.5 3 9 

6.0 4 12 

7.5 5 15 

9.0 6 18 

10.5 7 21 

12.0 8 24 

13.5 9 27 

15.0 10 30 

16.5 11 33 

18.0 12 36 

19.5 13 39 

21.0 14 42 

22.5 15 45 

24.0 16 48 

25.5 17 51 

27.0 18 54 

28.5 19 57 

>  29 19 57 

   

 (3) Những khuyết tật tròn kích thước lớn hơn kích thước giới hạn E/3, 

không được vượt quá ¼ in. (6mm).   

 Khí chiều dày mối hàn lớn hơn 2 in. (50mm), kích thước lớn nhất cho 

phép của chỉ thị dạng tròn là 3/8 in. (10mm). 

 Khoảng tự do nhỏ nhất cho phép giữa các khuyết dạng tròn và dài -có 

kích thước bằng hoặc lớn hơn 3/32 in.(2mm)- hoặc từ khuyết tật tới mép ngoài 

mối hàn hay tới vị trí giao nhau giữa hai đường hàn là 3 lần chiều dài của khuyết 

tật dài nhất đang được xem xét.   

 Những khuyết tật đơn như những rỗ khí chùm, sẽ bị sửa nếu có tổng 

chiều dài cho phép vượt quá chiều dài khuyết tật đơn chỉ ra trong Bảng II.1.1. 
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Khoảng tự do nhỏ nhất cho phép giữa các chùm rỗ, khuyết tật tròn, khuyết tật 

dài hay tới mép đường hàn hoặc vị trí giao nhau giữa hai đường hàn là 3 lần 

chiều dài của khuyết tật dài nhất đang được xem xét. 

 Tổng chiều dài những khuyết tật đơn có kích thước nhỏ hơn 3/32 in. 

(2mm) sẽ không vượt quá  2E/3 hoặc 3/8 in. (10mm) trên đoạn đường hàn dài 1 

in. (25mm) bất kỳ. 

 Những khuyết tật tạo thành đường có tổng chiều dài vượt quá E trên đoạn 

đường hàn dài 6 E bất kỳ. Khi chiều dài đường hàn ngắn hơn 6E, tổng chiều dài 

khuyết tật sẽ với tỷ lệ nhỏ hơn.   

  b.Tiêu chuẩn đánh giá với những mối nối không phải dạng ống chịu tải 

trọng đều: 

  Những mối hàn được kiểm tra chụp ảnh phóng xạ (RT) để bổ xung cho 

kiểm tra trực quan (VT) phải không bị nứt và sẽ bị loại bỏ (phải sửa chữa) nếu 

kết quả kiểm tra RT chỉ ra có các khuyết tật vượt quá giới hạn sau: 

 1.2 Những mối hàn chịu ứng suất kéo 

Với những mối hàn chịu ứng suất kéo dưới bất kỳ điều kiện tải trọng nào, 

kích thước lớn nhất cho phép của khuyết tật dạng rỗ khí hay hàn không ngấu có 

kích thước lớn hơn hoặc bằng 1/16 in. (1.6mm) sẽ không vượt quá giới hạn B 

ứng với từng kích thước mối hàn chỉ ra trong Bảng II.1.2.1. 

  Khoảng cách từ bất kỳ khuyết tật rỗ khí hay hàn không thấu ở trên tới 

khuyết tật khác, hoặc tới mép đường hàn, hoặc tới chân của bất kỳ đường hàn 

giao nhau tại bích nối sẽ không nhỏ hơn khoảng tự do nhỏ nhất cho phép C chỉ 

ra trong Bảng II.1.2.1 ứng với từng kích thước khuyết tật. 

 1.3 Những mối hàn chịu ứng suất nén: 

Những mối hàn chỉ chịu ứng suất nén và được chỉ ra rõ ràng trong bản vẽ 

kỹ thuật, kích thước lớn nhất cho phép của các khuyết tật dạng rỗ khí hay hàn 

không ngấu có kích thước lớn hơn hoặc bằng 1/8 in. (3 mm) sẽ không vượt quá 

giới hạn B  trong Bảng II.1.2.2 và khoảng cách tự do nhỏ nhất cho phép C giữa 

các khuyết tật gần nhau được chỉ ra trong Bảng II.1.2.2 ứng với mỗi kích thước 

khuyết tật. 

 1.4 Khuyết tật nhỏ hơn 1/16 in.(1.6mm): 

Những khuyết tật có kích thước nhỏ hơn 1/16 in. (1.6mm) sẽ không chấp 

nhận nếu tổng kích thước của nó vượt quá 3/8 in. (10mm) trong 1 in. chiều dài 

đường hàn bất kỳ. 

 

BẢNG 21.8. Những yêu cầu chất lượng mối hàn với các loại khuyết tật trong 

mối hàn không có dạng ống chịu ứng suất kéo (Chỉ giới hạn với các khuyết tật 

rỗ khí và hàn không ngấu) 
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Kích thƣớc mối hàn vát mép 

hoặc mối hàn chồng mí E (mm) 

Kích thƣớc lớn nhất của 

khuyết tật  B 

(mm) 

Khoảng tự do nhỏ 

nhất cho phép C  

(mm) 

4.8 1.6 15.4 

6.0 2.0 19.0 

9.0 3.0 29.0 

12.0 4.0 36.0 

15.0 5.0 42.0 

18.0 6.0 57.5 

21.0 7.0 66.5 

24.0 8.0 71.5 

27.0 9.0 78.0 

30.0 10.0 86.5 

33.0 11.0 97.5 

36.0 12.0 105.0 

38.0 13.0 115.0 

BẢNG 21.9 

Những yêu cầu chất lượng mối hàn với các loại khuyết tật trong mối hàn không 

có dạng ống chịu ứng suất nén (Chỉ giới hạn với các khuyết tật rỗ khí và hàn 

không ngấu) 
 

Kích thƣớc mối hàn vát mép 

hoặc mối hàn chồng mí E (mm) 

Kích thƣớc lớn nhất của 

khuyết tật  B 

(mm) 

Khoảng tự do nhỏ 

nhất cho phép C  

(mm) 

4.8 3.0 15.4 

6.4 4.0 20.0 

8.0 5.0 24.0 

9.6 6.0 28.0 

11.2 7.0 32.0 

12.4 8.0 36.0 

14.0 9.0 39.0 

15.0 10.0 42.0 

16.5 11.0 46.0 

18.0 12.0 52.0 

19.0 13.0 58.0 

24.0 14.0 71.0 

26.5 15.0 78.0 

30.0 16.0 86.0 

32.0 17.0 98.0 

35.0 18.0 106.0 

38.0 19.0 115.0 

  1.4  Tiêu chuẩn đánh giá với những mối nối dạng ống  

 Những mối hàn được kiểm tra chụp ảnh phóng xạ (RT) để bổ xung cho kiểm 

tra trực quan (VT) phải không bị nứt và sẽ bị loại bỏ (phải sửa chữa) nếu kết quả 
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kiểm tra RT chỉ ra có các khuyết tật vượt quá giới hạn sau  (E = kích thước 

đường hàn): 

 (1) Những khuyết tật dạng dài kích thước vượt quá giới hạn chỉ ra trong 

Bảng 21.11dưới đây. 

 (2) Khoảng cách giữa các khuyết tật gần hơn khoảng tự do nhỏ nhất cho 

phép chỉ ra trong Bảng 21.11dưới đây. 

 (3) Tại vị trí giao nhau giữa hai đường hàn hay mép đường hàn, khuyết tật sẽ 

chấp nhận nếu: 

 (a) Thỏa mãn giới hạn trong Bảng 21.9 với từng đường hàn riêng.   

 (b) Thỏa mãn giới hạn trong Bảng 21.10.a và Bảng 21.10 b với đường hàn 

giao nhau. 

(4) Những khuyết tật đơn lẻ như rỗ chùm, có tổng chiều dài lớn hơn chiều 

dài khuyết tật đơn lớn nhất cho phép chỉ ra trong Bảng 21.10b  Khoảng tự do 

nhỏ nhất cho phép từ rỗ chùm này đ61n rỗ chùm khác, hay tới khuyết tật dạng 

tròn hoặc dài, hay rìa đường hàn hoặc tới điểm giao nhau giữa 2 đường hàn là 3 

lần kích thước của khuyết tật lớn trong những khuyết tật đang được đánh giá. 

(5) Tổng kích thước của các khuyết tật đơn có kích thước nhỏ hơn 3/32in. 

(2mm) sẽ không được vượt quá 2E/3 hoặc 3/8 in. (10mm) trên 1 in. (25mm) 

chiều dài đường hàn bất kỳ.   

(6) Những khuyết tật tạo thành đường có tổng chiều dài vượt quá E trên 

đoạn đường hàn dài 6 E bất kỳ. Khi chiều dài đường hàn ngắn hơn 6E, tổng 

chiều dài khuyết tật sẽ với tỷ lệ nhỏ hơn. 

(7)  

Dạng 

khuyết tật 

Kích thước 

khuyết tật 
Giới hạn cho phép Điều kiện 

A- Khuyết tật tròn ở đường hàn A;  B-Khuyết tật dài hoặc tròn ở đường hàn B 

Khuyết tật tròn 

D hoặc L 

< T/3 hoặc 

< ¼ in. (6mm) 
T < 2 in.  (50mm) 

< 3/8 in.  (10mm) T > 2 in. (50mm) 

C 
> 3D hoặc 3L 

chọn giá trị lớn 

(A) Một khuyết tật 

tròn, khuyết tật kia 

tròn hoặc dài 

(B) D hoặc L > 3/32 

in. (2mm) 

A- Khuyết tật dài ở đường hàn A 

Khuyết tật dài 

D < 2T/3 D > 3W 

C 
> 3D hoặc 3L hoặc 2T 

chọn giá trị lớn 

D hoặc L >  3/32 in. 

(2mm) 

BẢNG21.10a 

Yêu cầu chất lượng mối hàn bằng kiểm tra RT cho mối hàn dạng ống khuyết tật ở vị trí 

giao giữa các đường hàn 
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D và W = kích thước lớn nhất và nhỏ nhất của khuyết tật A trên đường hàn A. 

L  và S =  kích thước lớn nhất và nhỏ nhất của khuyết tật B trên đường hàn B 

 T = chiều dày thành ống 

 C = Khoảng cách gần nhất theo hướng song song với trục  mối hàn A tới biên 

của  khuyết tật gần nhất. 

BẢNG 21.10b 

Yêu cầu chất lượng mối hàn bằng kiểm tra RT cho mối hàn dạng ống  

Khuyết tật ở vị trí gần mép đường hàn 

Dạng 

khuyết tật 

Kích thƣớc 

khuyết tật 
Giới hạn cho phép Điều kiện 

Khuyết tật 

tròn 

D hoặc L 

< T/3 hoặc 

< ¼ in. (6mm) 
T < 2 in.  (50mm) 

< 3/8 in.  (10mm) T > 2 in. (50mm) 

C > 3D D > 3/32 in. (2mm) 

Khuyết tật dài 

D < 2T/3 D > 3W 

C 
> 3D hoặc 2T 

chọn giá trị lớn 

D hoặc L >  3/32 in. 

(2mm) 

    D và W = kích thước lớn nhất và nhỏ nhất của khuyết tật 

    T = chiều dày thành ống 

    C = khoảng cách từ mép đường hàn tới biên khuết tật. 

 

 BẢNG 21.11 Những yêu cầu về chất lượng mối hàn với các khuyết tật dạng 

dài được xác định bằng phương pháp RT  với mối hàn dạng ống  

Kích thƣớc mối hàn 

 E (mm) 

Kích thƣớc lớn nhất 

của khuyết tật B (mm) 

Khoảng tự do nhỏ nhất 

cho phép C (mm) 

 B = 2 E/3 C = 3 B =2E 

3.2 2 6 

4.5 3 9 

6.0 4 12 

7.5 5 15 

Kích thƣớc mối hàn 

 E (mm) 

Kích thƣớc lớn nhất 

của khuyết tật B (mm) 

Khoảng tự do nhỏ nhất 

cho phép C (mm) 

9.0 6 18 

10.5 7 21 

12.0 8 24 

13.5 9 27 

15.0 10 30 
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16.5 11 33 

18.0 12 36 

19.5 13 39 

21.0 14 42 

22.5 15 45 

24.0 16 48 

25.5 17 51 

27.0 18 54 

28.5 19 57 

>  29 19 57 

 

2. Tiêu chuẩn đánh giá UT: 

 2.1 - Định nghĩa: 

- Ngưỡng so sánh - Reference Level, b (Ngưỡng so sánh gốc): Đầu dò sẽ được  

đặt tại vị trí A trên mẫu chuẩn IIW. Tín hiệu xung phản hồi lớn nhất sẽ nhận 

được từ lỗ 0.06 in. (1.5mm) ứng với chiều cao 80% màn hình. Giá trị decibel 

(dB) đạt được sẽ được sử dụng làm “Ngưỡng so sánh, b”.    

- Ngưỡng của chỉ thị - Indication Level, a: Khi chỉ thị xuất hiện trên màn hình, 

chiều cao xung lớn nhất tại khuyết tật sẽ được điều chỉnh để đạt chiều cao 

ngưỡng so sánh.  Việc hiệu chỉnh này được thực hiện bàng cách thay đổi 

“gain”, số chỉ decibel dB nhận được là giá trị “ngưỡng chỉ thị, a” sẽ dùng để 

tính “mức chỉ thị, d”. 

- Hệ số suy giảm - Attenuation Factor, c: “hệ số suy giảm, c” trong báo cáo  

kiểm tra UT nhận được bằng cách lấy đường truyền từ đầu dò đến chỉ thị trừ 

đi 1 in. (25mm) sau đó nhân tất cả với 2. Hệ số này sẽ được lấy tròn số tới giá 

trị dB gần nhất. 

- Mức chỉ thị - Indication Rating, d:   “mức chỉ thị, d” trong báo cáo kiểm tra 

UT chỉ ra mức độ khác biệt tính bằng decibels (dB) giữa mức chỉ thị a và 

mức so sánh b có sự hiệu chỉnh theo độ suy giảm , được tính như sau: Nếu 

giá trị dB tăng (mức chỉ thị lớn hơn mức so sánh):   a – b – c = d 

   Nếu giá trị dB giảm (mức chỉ thị nhỏ hơn mức so sánh):  b – a – c = d 

- Nguỡng độ nhạy tiêu chuẩn - Standard Sensivity Level:    

Độ nhạy tiêu chuẩn nên bao gồm tổng các giá trị sau: 

i. Độ nhạy gốc -Basic Sensitivity: Chỉ thị xung phản hồi lớn nhất ghi nhận 

được từ lỗ chuẩn, cộng 

ii. Giá trị hiệu chỉnh độ lớn xung theo khoảng cách - Distance Amplitude 

Correction: Xác định theo giá trị hiệu chỉnh khi lỗ chuẩn ở những độ sâu khác 

nhau như gần nhất, trung bình  và lớn nhất, cộng 



 157 

iii. Giá trị hiệu chỉnh chuyền -Transfer Correction: được hiệu chỉnh tùy 

thuộc vào hình dáng, loại vật liệu và điều kiện bề mặt vật kiểm tra.  

   2.2 – Tiêu chuẩn đánh giá UT với mối nối không dạng ống chịu tải trọng 

tĩnh : 

 2.2.1.Những mối hàn được kiểm tra siêu âm (UT) để bổ xung cho kiểm tra 

trực quan (VT) sẽ được chấp nhận nếu thỏa mãn những yêu cầu chỉ ra trong 

Bảng 21.12 

BẢNG 21.12 

Tiêu chuẩn chấp nhận – sửa chữa trong kiểm tra UT Mối nối không phải dạng 

ống chịu tải trong tĩnh (Những mối hàn chịu ứng suất nén với mối nối không 

phải dạng ống chịu tải đều) 

 

Phân 

loại 

mức độ 

nguy 

hiểm 

của 

khuyết 

tật 

Độ dày mối hàn inch. (mm) và góc đầu dò 

5/16 

(8) 

tới 

¾ 

(19) 

>¾ 

(19) 

tới 

1-1/2 

(38) 

> 1-1/2 (38) tới 2-1/2 

(64) 

> 2-1/2 (64) tới 4 

(100) 
> 4 (100) tới 8 (200) 

70
0 

70
0 

70
0 

60
0 

45
0 

70
0 

60
0 

45
0 

70
0 

60
0 

45
0 

Nhóm 

A 

+5 

& 

nhỏ 

hơn 

+2 

& 

nhỏ 

hơn 

-2 & 

nhỏ 

hơn 

+1 & 

nhỏ 

hơn 

+3 

& 

nhỏ 

hơn 

-5 & 

nhỏ 

hơn 

-2 & 

nhỏ 

hơn 

0 

& 

nhỏ 

hơn 

-7 & 

nhỏ 

hơn 

-4 & 

nhỏ 

hơn 

-1 & 

nhỏ 

hơn 

Nhóm 

B 
+6 +3 

-1 

0 

+2 

+3 

+4 

+5 

-4 

-3 

-1 

0 

+1 

+2 

-6 

-5 

-3 

-2 

0 

+1 

Nhóm 

C 
+7 +4 

+1 

+2 

+4 

+5 

+6 

+7 

-2 

tới 

+2 

+1 

+2 

+3 

+4 

-4 

tới 

+2 

-1 

tới 

+2 

+2 

+3 

Nhóm 

D 

+8 & 

lớn 

hơn 

+5 

& 

lớn 

hơn 

+3 & 

lớn 

hơn 

+6 & 

lớn 

hơn 

+8 & 

lớn 

hơn 

+3 & 

lớn 

hơn 

+3 & 

lớn 

hơn 

+5 & 

lớn 

hơn 

+3 & 

lớn 

hơn 

+3 & 

lớn 

hơn 

+4 & 

lớn 

hơn 

   

     a. Nhóm B và Nhóm C các khuyết tật sẽ cách nhau khỏang ít nhất 2L, trong 

đó L là chiều dài của khuyết của khuyết tật lớn. Nếu hai hay nhiều khuyết tật 

cách nhau khoảng ngắn hơn 2L, thì chiều dài khuyết tật sẽ được công tổng lại, 

nếu chiều dài khuyết tật tổng nhỏ hơn hoặc bằng giới hạn  độ dài lớn nhất cho 

phép trong Nhóm B và C, nhóm khuyết tật đó coi như là khuyết tật đơn chấp 

nhận. 
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b. Những khuyết tật ở nhóm B và Nhóm C sẽ không cách mép đường hàn 

khoảng nhỏ hơn 2L với đường hàn chịu ứng suất kéo, L là chiều dài khuyết tật.  

Bảng 21.13 Mức độ nguy hiểm của khuyết tật và tiêu chuẩn  

Mức độ nguy hiểm của 

khuyết tật 

Tiêu chuẩn loại bỏ 

Nhóm A    (Khuyết tật lớn) 
Bất kỳ khuyết tật nào trong nhóm này sẽ phải 

sửa (không cần xét đến chiều dài) 

Class B   (Khuyết tật trung 

bình) 

Bất kỳ khuyết tật nào trong nhóm này có 

chiều dài lớn hơn ¾ inch (19mm) sẽ phải sửa. 

Class C    (Khuyết tật nhỏ) 
Bất kỳ khuyết tật nào trong nhóm này có 

chiều dài lớn hơn 2 inch (51mm) sẽ phải sửa. 

Class D    (Khuyết tật rất 

nhỏ) 

Mọi khuyết thuộc nhóm này đều không phải 

sửa với chiều dài không giới hạn và vị trí bất 

kỳ trong mối hàn 

 

 

Bảng 21.14 Mức dò 

Quãng đường truyền In. (mm) Thêm vào mức so sánh, dB 

Tới  2-1/2 in.  (64mm) 14 

> 2-1/2 in.  tới   5 in.  (64 – 127 mm) 19 

> 5 in. tới 10 in. (127 – 254 mm) 29 

> 10 in.  tới  15 in. (254 – 381 mm) 39 

  

 2.2.2 – Tiêu chuẩn đánh giá cho mối nối không phải ống chịu tải trọng đều:   

  Những mối hàn được kiểm tra siêu âm (UT) để bổ xung cho kiểm tra trực 

quan sẽ được chấp nhận nếu thỏa mãn những yêu cầu sau: 

  (1) Những mối hàn kiểm tra UT chịu ứng suất kéo dưới bất kỳ tải trọng 

nào phải thỏa mãn những yêu cầu trong Bảng 21.15 

  (2) Những mối hàn kiểm tra UT chịu ứng suất nén  thỏa mãn những yêu 

cầu trong Bảng 21.15 
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BẢNG 21.15 

Tiêu chuẩn chấp nhận – sửa chữa trong kiểm tra UT 

Cho những mối nối không phải ống chịu tải đều và ứng suất kéo 

Phân 

loại 

mức độ 

nguy 

hiểm 

của 

khuyết 

tật 

Độ dày mối hàn inch. (mm) và góc đầu dò 

5/16 

(8) 

tới 

¾ 

(19) 

>¾ 

(19) 

tới 

1-1/2 

(38) 

> 1-1/2 (38) tới 2-

1/2 (64) 

> 2-1/2 (64) tới 4 

(100) 
> 4 (100) tới 8 (200) 

70
0 

70
0 

70
0 

60
0 

45
0 

70
0 

60
0 

45
0 

70
0 

60
0 

45
0 

Nhóm 

A 

+10

& 

nhỏ 

hơn 

+8 

& 

nhỏ 

hơn 

+4 

& 

nhỏ 

hơn 

+7 

& 

nhỏ 

hơn 

+9 

& 

nhỏ 

hơn 

+1 

& 

nhỏ 

hơn 

+4 

& 

nhỏ 

hơn 

6 & 

nhỏ 

hơn 

-2 & 

nhỏ 

hơn 

+1 & 

nhỏ 

hơn 

+3 

& 

nhỏ 

hơn 

Nhóm 

B 
+11 +9 

+5 

+6 

+8 

+9 

+10 

+11 

+2 

+3 

+5 

+6 

+7 

+8 

-1 

0 

+2 

+3 

+4 

+5 

Nhóm 

C 
+12 +10 

+7 

+8 

+10 

+11 

+12 

+13 

+4 

+5 

+7 

+8 

+9 

+10 

+1 

+2 

+4 

+5 

+6 

+7 

Nhóm 

D 

+13 

& 

lớn 

hơn 

+11 

& 

lớn 

hơn 

+9 

& 

lớn 

hơn 

+12 

& 

lớn 

hơn 

+14 

& 

lớn 

hơn 

+6 

& 

lớn 

hơn 

+9 

& 

lớn 

hơn 

+11 

& 

lớn 

hơn 

+3 & 

lớn 

hơn 

+6 & 

lớn 

hơn 

+8 

& 

lớn 

hơn 

  

2.2.3 – Tiêu chuẩn đánh giá cho mối nối dạng ống 

  Tiêu chuẩn đánh giá kiểm tra siêu âm sẽ được chỉ  ra trong điều khoản 

hợp đồng. Nhóm R hay nhóm X, hoặc cả hai được tách tách riêng dựa vào tham 

khảo. Tiêu chuẩn đánh giá chấp nhận dựa trên độ lớn xung phản hồi sẽ được áp 

dụng cho mối hàn vát mép đối đầu với đường kính từ 24 in. (610mm) trở lên. 

Dù sao tiêu chuẩn đánh giá theo chiều cao xung phản hồi không được dùng cho 

các mối hàn ống dạng T-, Y- và K-   

a – Nhóm R (Áp dụng khi UT được sử dụng thay thế cho RT):  

  Những khuyết tật có chiều cao xung phản hồi bằng một nửa (6dB) hay 

thấp hơn mức độ nhạy tiêu chuẩn sẽ được bỏ qua (chấp nhận). Những chỉ thị cao 

hơi ngưỡng bỏ qua sẽ được đánh giá như sau: 

  Những chỉ thị dạng cầu đơn phân bố ngẫu nhiên cách nhau khoảng ngắn 

nhất 1 in. (25mm) với độ cao xung thấp hơp hoặc bằng mức độ nhạy tiêu chuẩn 

sẽ được chấp nhận. Những tín hiệu tạo ra xung phản hồi lớn hơn sẽ được đánh 

giá là chỉ thị dạng dài. 
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   Những chỉ thị dạng cầu xêp thành đường thẳng sẽ được đánh giá như chỉ 

thị dài. 

   Những chỉ thị cầu dạng chùm có mật độ phân bố lớn hơn một chùm trong 

1 in.2 (645 mm2 ) sẽ bị loại bỏ (phải sửa). 

   Những chỉ thị dạng dài hoặc dạng tấm phẳng có độ dài vượt quá giới hạn 

chỉ ra trong Bảng II.2.3.1 sẽ bị loại bỏ. Thêm vào đó, những chỉ thị ở chân 

đường hàn sẽ không được vượt quá giới hạn Nhóm X.   

 b – Nhóm X (Tiêu chuẩn phù hợp áp dụng cho những mối nối dạng T-, Y- và 

K- trong các cấu trúc không cần thiết với mối nối vát mép dạng chữ V): Những 

chỉ thị có xung phản hồi bằng ½ (6dB) hoặc nhỏ hơn mức so sánh chuẩn sẽ được 

bỏ qua. Những chỉ thị vượt quá ngưỡng so sánh sẽ được đánh giá như sau: 

(1) Những chỉ thị dạng cầu sẽ được mô tả giống như thuộc Nhóm R,  trừ bất 

kỳ những chỉ thị theo giới hạn chỉ thị dạng dài hoặc tấm phẳng  chấp nhận. 

(2) Những chỉ thị dạng dài hoặc dạng tấm sẽ được đánh giá theo phương 

pháp đường biên, và những chỉ thị này sẽ phải sửa (loại bỏ) nếu như kích thước 

chỉ thị vượt quá giới hạn trong Bảng 21.16 Khu vực chân đường hàn được định 

nghĩa là lớp đường hàn dày ¼ in. (6mm) hoặc tw/4 ở phía chân đường hàn lý 

thuyết.   

 

BẢNG 21.16  Tiêu chuẩn đánh giá UT cho mối nối dạng ống thuộc nhóm R 

Tiêu chuẩn 

chấp nhận 
Dạng khuyết tật 

Chiều dày đường hàn , mm 

Tw <13 13< Tw< 38 Tw> 38 

Chiều dài lớn 

nhất của 

khuyết tật đơn 

có thể chấp 

nhận (mm) 

Những chỉ thị dạng đường 

hoặc tấm bên trong đường 

hàn – Cao hơn mức  so 

sánh tiêu chuẩn (trừ chỉ thị 

ở chân đường hàn tại mối 

nối T-,Y-, và K-) 

6 mm 

(1/4 in.) 
Tw/2 

19 mm 

(3/4 in.) 

Những chỉ thị nhỏ – Cao 

hơn ngưỡng bỏ qua nhưng 

thấp hơn hoặc bằng độ 

nhạy tiêu chuẩn (trừ chỉ 

thị ở chân đường hàn tại 

mối nối T-,Y-, và K-) 

19 mm 

(3/4 in.) 
4Tw/3 

50 mm 

(2 in.) 

Chiều dài tổng 

công của khuyết 

tật vượt quá 

chiều dài đường 

hàn được đánh 

Những chỉ thị dạng đường 

hoặc tấm bên trong đường 

hàn – Cao hơn mức  so 

sánh tiêu chuẩn (trừ chỉ thị 

ở chân đường hàn tại mối 

Chiều dày đường hàn, mm (in.) 

13 mm 

< 

(1/4  

in.) 

13 - 

50mm 

(1/4 –2 

in.) 

Trên 50 

mm 

( Trên 2 

in.) 
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giá (mm) nối T-,Y-, và K-) 13 mm 

(1/4 in.) 
Tw 

50 mm 

(2 in.) 

Đánh giá trên độ dài này (không 

vượt quá D/2 trong đó D là đường 

kínhđường hàn) 

75 mm 

< 

(3 in. < 

) 

75-

305mm 

(3 – 12 In) 

Over 

305mm 

(> 12 in.) 

13 mm 

1/6 độ dài 

đường hàn 

đánh giá 

50 mm 

Tất cả các chỉ thị cao hơn 

ngưỡng bỏ qua – bao gồm 

chỉ thị ở chân đường hàn 

tại mối nối T-,Y-, và K- 

Chiều dày đường hàn, mm (in.) 

13 mm 

< 

( ¼ in.) 

13 - 

50mm 

(1/4 –2 

in.) 

Trên 50 

mm 

( Trên 2 

in.) 

25 mm 

(1 in.) 
 2Tw 

100 mm 

(4 in.) 

Đánh giá trên độ dài này (không 

vượt quá D/2 trong đó D là đường 

kínhđường hàn) 

75 mm < 

(3 in. < ) 

75-

305mm 

(3 – 12 

In) 

Trên 

305mm 

(> 12 

in.) 

25 mm 

(1 in.) 

1/3 độ dài 

đường hàn 

đánh giá 

100 

mm 

(4 in.) 
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BẢNG 2.17 

Tiêu chuẩn đánh giá UT cho mối nối dạng ống thuộc nhóm X  

Dạng 

khuyết 

tật 

Tiêu 

chuẩn 

chấp 

nhận 

Chiều 

dài 

(L) 

6m

m < 

(1/4 

in) 

6-

13mm 

(1/4–

1/2 in) 

13-

25mm 

(1/2-1 

in.) 

25-

50mm 

(1-2 in.) 

50-

100mm 

(2-4 

in.) 

100-

150m

m 

(4-6 

in.) 

Over 

150m

m 

(6in.)  

or D/2 

Khuyết 

tật ở 

chân 

mối 

nối T-, 

Y, và 

K- 

Khuyết 

tật đơn 

Cao 

(H) 
Chấp nhận 1/8 in. (3mm) < 1/16 in. (1.6mm) < 

Khuyết 

tật tổng 

Cao 

(H) 
Chấp nhận 

¼ in. 

(6mm) 

or Tw/4 

< 

1/8 in. (3mm) 

< 

1/16 in. 

(1.6mm) < 

Khuyết 

tật bên 

trong và 

các mối 

hàn 

khác 

Khuyết 

tật đơn 

Cao 

(H) 

¼ in. 

(6m

m) 

or 

Tw/4 

< 

1/8 in. (3mm) < 
1/16 in. 

(1.6mm) < 
Accept 

Khuyết 

tật tổng 

Cao 

(H) 

¼ in. (6mm) 

or Tw/4 < 
1/8 in. (3mm) < 

1/16 in. 

(1.6mm) < 
Accep 

Ghi chú: L và H kích thước hình chữ nhật có kích thước tương ứng với khuyết 

tật.  

    2.2.4 – Kiểm tra siêu âm mối hàn theo kỹ thuật lựa chọn: 

  a – Những vấn đề với khuyết tật: 

  Các dạng khuyết tật: Sóng siêu âm có độ nhạy khác nhau với các khuyết 

tật mối hàn phụ thuộc vào dạng khuyết tật. Độ nhạy tương đối được chỉ ra trong 

bảng sau nên được xem xét khi đánh giá khuyết tật: 

 

 

Bảng 21.18 Độ nhạy tương đối 

 Dạng khuyết tật Độ nhạy tƣơng đối với UT 

(1) Hàn không ngấu Cao nhất 

(2) Nứt (bề mặt) . 

(3) Hàn không thấu . 

(4) Nứt (dưới bề mặt) . 

(5) Ngậm xỉ (liên tục) . 
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(6) Ngậm xỉ (phân bố ngẫu nhiên) . 

(7) Rỗ khí (dạng ống) . 

(8) Rỗ khí (dạng chùm) . 

(9) Rỗ khí (phân bố ngẫu nhiên) Thấp nhất 

 

Phân loại 

khuyết tật chung 
Dạng khuyết tật 

Độ nhạy tƣơng  

đối với UT 

(a) Dạng tấm Hàn không nấu, hàn không 

thấu và nứt 

Cao nhất 

(b) Dạng dài Xỉ chuỗi, rỗ khí dạng dài, 

rỗ dạng ống 

. 

(c) Dạng cầu Rỗ khí đơn và rỗ khí 

phân bố trên vùng rộng, 

xỉ không thành chuỗi 

Thấp nhất 

 

 b – Mức độ cao xung khuyết tật và phân loại mức độ lớn khuyết tật mối hàn: 

  Cách phân loại độ lớn khuyết tật sau nên được áp dụng khi đánh giá kết quả 

kiểm tra: 

Mức Mô tả 

1 Bằng hoặc lớn hơn mức SSL 

2 Nằm giữa mức SSL và mức DRL 

3 Bằng hoặc thấp hơn mức DRL 

SSL = Mức độ nhạy chuẩn 

DRL = Mức bỏ qua = 6 dB thấp hơn mức SSL 

c-Phân loại mối hàn.  

Các phân loại đường hàn sau nên được áp dụng để đánh giá khuyết tật chấp 

nhận: 

S Statically loaded strctures 

D Cyclically loaded structures 

R Tubular structures (substitute for RT) 

X Tubular T-, Y-, K- connections 
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  c – Tiêu chuẩn đánh giá UT theo kỹ thuật chọn lựa 

Mức độ lớn khuyết 

tật lớn nhất đạt 

được 

Chiều dài lớn nhất của khuyết tật theo loại mối hàn 

Chịu tải trọng 

tĩnh 

( Loại S) 

Chịu tải trọng 

đều 

(Nhóm D) 

Loại ống 

Nhóm R 

Loại ống 

Nhóm X 

Mức 1 – Bằng hoặc 

lớn hơn mức độ 

nhạy chuẩn SSL 

* > 5dB trên 

mức SSL = 

không chấp 

nhận.               

 * Từ 0 tới 5 dB 

trên mức SSL = 

¾ in. (19mm) 

* > 5 dB trên 

mức SSL= 

không chấp 

nhận.               

 * Từ 0 tới 5 dB 

trên mức SSL 

=1/2 in. 

(13mm) 

Xem 

Bảng 

II.2.3.1 

Xem 

Bảng 

II.2.3.2 

Mức 2 – Nằm giữa 

mức SSL và mức 

DRL 

2 in. (50mm) 

*Lớp giữa ½ 

mối hàn = 2 in. 

(50mm) 

* Lớp trên & 

đáy ¼ mối hàn 

= ¾ in. (19mm) 

Xem 

Bảng 

II.2.3.1 

Xem 

Bảng 

II.2.3.2 

Mức 3 – Bằng hoặc 

nhỏ hơn mức bỏ qua 

DRL 

Bỏ qua (Trong trường hợp đặc biệt ghi chú lại thông báo 

cho khách hàng) 

 

Bảng 21.19 Tiêu chuẩn đánh giá UT 
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2.3 Tiêu chuẩn đánh giá MT, PT & VT: 

  Phân loại khuyết tật và tiêu chuẩn 

đánh giá 

Mối 

nối 

không 

dạng 

ống 

chịu tải 

trọnng 

tĩnh 

Mối hàn 

không 

dạng 

ống chịu 

tải trọng 

đều 

Mối hàn 

dạng ống 

(Các loại 

tải trọng) 

(1) Nứt: 

      Mối hàn không được phép có nứt 
X X X 

(2) Hàn không ngấu giữa kim loại cơ bản và 

mối hàn hoặc các lớp hàn        

Không cho phép có hàn không ngấu giữa các 

lớp đường hàn hoặc giữa mối hàn và kim loại cơ 

bản. 

X X X 

(3) Mặt cắt ngang   

Tất cả rãnh phải được làm đầy để đủ kích 

thước hàn quy định, trừ khi kết thúc các mối 

hàn có chiều dài liên tục đủ bền 

 

X X X 

(4)  Kích thƣớc mối hàn nhỏ hơn thiết kế 

Kích thước mối hàn chồng mí trong đoạn đường 

hàn liên tục sẽ không được nhỏ hơn kích thước 

danh nghĩa ( L ) không nhỏ hơn giá trị hiệu 

chỉnh cho phép sau ( U ):   L                                                         

U 

Kích thước danh nghĩa mối hàn in.(mm)  giá trị 

giảm cho phép so với L.in.(mm) 

 3/16 ( 5 )                               1/16 ( 2 ) 

1/4 ( 6 )                                    3/32 ( 2.5 ) 

 5/16 ( 8 )                               1/8 ( 3 ) 

X X X 

(5) Cháy chân 

(A) Với mối hàn độ dày nhỏ hơn 1 in. 

(25.4mm), cháy chân sẽ không vượt quá 1/32in. 

(1mm), trừ trường hợp tổng độ dài cháy chân 

nhỏ hơn 2in. (50mm) trên đoạn đường hàn dài 

12in. (305mm) bất kỳ cho phép độ sâu cháy 

chân lớn nhất là 1/16in. (1.6mm). Với mối hàn 

có độ dày lớn hơn hoặc bằng  1 in., cháy chân sẽ 

không được vượt quá 1/16 in. với độ dài đường 

X 
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hàn bất kỳ. 

(B) Trên phần ống nhánh chính, cháy chân độ 

sâu không được vượt quá 0.01 in. (0.25mm) khi 

đường hàn ngang chịu ứng suất kéo dưới bất kỳ 

điều kiện tải trọng thiết kế nào. Cháy chân sẽ 

không được sâu hơn 1/32 in. (1mm) trong tất cả 

các trường hợp khác. 

 

X X 

(6) Rỗ khí    

(A) Mối hàn ngang đối đầu vát mép thấu hoàn 

toàn chịu ứng suất kéo sẽ không được phép nhìn 

thấy rỗ khí dạng ống theo hướng chịu ứng suất 

kéo. Với tất cả mối hàn đối đầu vát mép và mối 

hàn chồng mí, tổng chiều dài các rỗ khí có 

đường kính lớn hơn hoặc bằng 1/32 in. (1mm) 

sẽ không được vượt quá 3/8in. (10mm) trên 

đoạn đường hàn dài 1 in. bất kỳ và sẽ không 

được vượt quá ¾ in. (19mm) trên 12 in. 

(305mm) chiều dài đường hàn bất kỳ. 

X 

  

(B) Mật độ rỗ khí dạng ống trong mối hàn 

chồng mí sẽ không vượt quá 1 trên 4 in. 

(100mm) chiều dài đường hàn và đường 

kính không được vượt quá 3/32 in. (2mm). 

Ngoại trừ: mối hàn chồng mí nối thành ống 

với gân tăng cứng, tổng chiều dài các rỗ khí 

sẽ không được vượt quá 3/8in. (10mm) trên 

đoạn đường hàn dài 1 in. bất kỳ và sẽ không 

được vượt quá ¾ in. (19mm) trên 12 in. 

(305mm) chiều dài đường hàn bất kỳ. 

 

X X 

(C) Mối hàn ngang đối đầu vát mép thấu 

hoàn toàn chịu ứng suất kéo sẽ không được 

phép có rỗ khí dạng ống theo hướng chịu 

ứng suất kéo. Với tất cả mối hàn vát mép 

khác, Mật độ rỗ khí dạng ống trong mối hàn 

chồng mí sẽ không vượt quá 1 trên 4 in. 

(100mm) chiều dài đường hàn và đường 

kính không được vượt quá 3/32 in. (2mm). 

 

X X 

Ghi chú : „‟X‟‟ chỉ ra dạng mối hàn có thể áp dụng; ô trắng chỉ loại mối hàn 

không áp dụng 
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3 Trình tự thực hiện: 

TT Nội dung Hình vẽ Dụng cụ Yêu cầu 

1 
Góc quan 

sát 
 

- Thước đo 

-

 

-

o
 

 

2 

- Đô góc 

vát mép 

và độ lệch 

cạnh 

 

 

- Thước đo 

-
o o

o
 

 

 

 

3 
Đo cháy 

cạnh 

 

- Thước đo 

 

 

4 Đo độ lồi 

 

- Thước đo 25mm. 
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5 
- Đo khe 

hở 

 

Thước đo 

Đo xác định khe hở 

đáy của liên kết hàn 

 

6 
- Đo độ 

lệch 

 

Thước đo 

Đo xác định độ lệch 

hình học của han chi 

tiết. 

 

 

 

Bài tập và sản phẩm thực hành 

Câu 1: Cho biết tiêu chuẩn đánh giá UT cho mối nối dạng ống thuộc 

nhóm R. 

Câu 2:  Đánh giá chất lượng mối hàn bằng phương pháp siêu âm và viết 

báo cáo. 
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Đánh giá kết quả học tập 

TT Tiêu chí đánh giá 

Cách thức và 

phƣơng pháp đánh 

giá 

Điểm 

tối đa 

Kết quả 

thực hiện 

của ngƣời 

học 

I Kiến thức    

1 Tiêu chuẩn đánh giá với RT 

Làm bài tự luận, đối 

chiếu với nội dung 

tiêu chuẩn 

4  

1.1 Trình bày đầy đủ tiêu chuẩn 

đánh giá với những mối nối 

không phải dạng ống chịu 

tải trọng tĩnh 

1  

1.2 Trình bày đúng tiêu chuẩn 

đánh giá với những mối hàn 

chịu ứng suất kéo 

1  

1.3 Trình bày chính xác tiêu 

chuẩn đánh giá với những 

mối hàn chịu ứng suất nén 

1  

1.4 Trình bày đúng tiêu chuẩn 

đánh giá với những mối nối 

dạng ống 

1  

2 Tiêu chuẩn đánh giá với UT 

Làm bài tự luận, đối 

chiếu với nội dung 

tiêu chuẩn 

4  

2.1 Trình bày đúng tiêu chuẩn 

đánh giá UT với mối nối 

không dạng ống chịu tải 

trọng tĩnh 

1  

2.2 Trình bày đúng tiêu chuẩn 

đánh giá cho mối nối không 

phải ống chịu tải trọng đều 

1  

2.3 Trình bày đúng tiêu chuẩn 

đánh giá cho mối nối dạng 

ống 

1  

2.4 Trình bày đầy đủ tiêu chuẩn 

kiểm tra siêu âm mối hàn 

theo kỹ thuật lựa chọn 

1  

3 Nêu đầy đủ Tiêu chuẩn đánh 

giá MT, PT & VT 
Làm bài tự luận, đối 

chiếu với nội dung 

tiêu chuẩn 

2  

                                     Cộng: 10 đ  
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II Kỹ năng    

1 Lựa chọn phương pháp và 

dụng cụ kiểm tra phù hợp 
Quan sát, theo dõi 2 

 

2 Thiết bị, dụng cụ, vật liệu 

kiểm tra. 

Giám sát các thao 

tác, đối chiếu với 

tiêu chuẩn sử dụng 

3 
 

2.1 Sự thành thạo khi sử dụng 

thiết bị kiểm tra 
1 

 

2.2  Sự thành thạo khi sử dụng 

dụng cụ kiểm tra 
1 

 

2.3 Sự thành thạo khi lựa chọn 

vật liệu kiểm tra 
1 

 

3 Thực hiện thành thạo, chính 

xác các bước kiểm tra 

Theo dõi quan sát 

các thao tác, đối 

chiếu với tiêu chuẩn 

thực hiện các bước 

kiểm tra 

3 

 

4 Đọc chính xác kết quả kiểm 

tra và so sánh với tiêu chuẩn  

Theo dõi, đối chiếu 

với tiêu chuẩn  
2 

 

Công: 10 đ  

III Thái độ    

1 Tác phong công nghiệp  5  

1.1 Đi học đầy đủ, đúng giờ Theo dõi việc thực 

hiện, đối chiếu với 

nội quy của trường. 

1 

 

1.2 Không vi phạm nội quy lớp  .Theo dõi, kiểm tra 1  

1.3 Tính nhanh nhẹn, chịu khó 

trong học tập 

Quan sát việc thực 

hiện bài tập 
1 

 

1.4 Ý thức hợp tác làm việc theo 

nhóm 

Quan sát quá trình 

thực tập làm việc 

theo tổ, nhóm 

1 

 

1.5 Tính cẩn thận, chính xác khi 

sử dụng thiết bị, dụng cụ 

Quan sát quá trình 

thực tập 
1 

 

2 Đảm bảo thời gian thực hiện 

bài tập  

 

Theo dõi thời gian 

công việc thực tế 

đối chiếu với thời 

gian quy định trong 

phiếu thực tập 

2 

 

3 Đảm bảo an toàn lao động và Theo dõi thao tác 3  
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vệ sinh công nghiệp đối chiếu với tiêu 

chuẩn quy định về 

an toàn vàvệ sinh 

công nghiệp 

3.1 Thận trọng, an toàn 1  

3.2 Đầy đủ bảo hộ lao động( 

quần áo BHLĐ, thẻ học sinh, 

giày, mũ, găng tay len..) 

1 

 

3.3 Vệ sinh công nghiệp đúng 

quy định 
1 

 

                                    Cộng 10 đ  

 

KẾT QUẢ HỌC TẬP  

 

Tiêu chí đánh giá 
Kết quả thực hiện 

Hệ số 
Kết qủa 

bài 

Kiến thức   0,3  

Kỹ năng  0,5  

Thái độ  0,2  

Cộng  
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Bài 4: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG MỐI HÀN  

THEO TIÊU CHUẨN ASME 

Mã bài: 21.4 

Giới thiệu: 

 ASME(American Society Of Mechanical Engineers) là bộ tiêu chuẩn của 

hiệp hội cơ khí Mỹ. Bộ tiêu chuẩn được chỉnh sửa và ban hành ba năm một lần, 

bao gồm 28 lĩnh vực riêng biệt về các quy tắc về an toàn khi thiết kế, chế tạo và 

kiểm tra nồi hơi, bình áp lực, tua bin khí  và nhà máy điện hạt nhân.  Năm 1884 

ASME công bố tiêu chuẩn đầu tiên. Trong những năm qua, ASME đã phát triển 

nhiều tiêu chuẩn, mã số và kỹ thuật giúp các kỹ sư và kỹ thuật làm cẩm nang 

cho  hoạt động, tiêu chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn an toàn trên toàn thế giới.  

Mục tiêu: 

 - Hiểu được các tiêu chuẩn ASME về kiểm tra ngoại dạng mối hàn. 

 - Giải thích các quy định an toàn khi kiểm tra chất lượng mối hàn. 

 - Mô tả đúng quy trình kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn ASME. 

 - Chuẩn bị đầy đủ mẫu thử, vật liệu kiểm tra chất lượng mối hàn. 

 - Sử dụng thành thạo dụng cụ, thiết bị kiểm tra. 

 - Đánh giá đúng chất lượng mối hàn theo tiêu chuẩn ASME. 

  

Nội dung:  

1 - ASME VIII division 1 

     1.1.  Phạm vi: Tiêu chuẩn này trình bày các yêu cầu về thiết kế, vật liệu, gia 

công, chế tạo, lắp ráp, giám sát và kiểm tra các thiết bị nồi hơi và bồn chịu áp 

lực. 

     1.2.  Tiêu chuẩn đánh giá NDT 

1.2.1.Tiêu chuẩn đánh giá RT 

Tiêu chuẩn đánh giá RT sẽ tuân theo ASME Section VIII - Division 1.& 2 

được phát biểu như sau: 

Các dạng khuyết tật sau sẽ được đánh giá là không chấp nhận được và sẽ bị sửa: 

       1.2.1.1- Tất cả các khuyết tật nứt, hàn không ngấu hoặc không thấu. 

      1.2.1.2 - Các khuyết tật dài mà có chiều dài vượt quá giới hạn sau  

a)  6mm với t  nhỏ hơn hoặc bằng 19 mm. 

b)  1/3 t  với t lớn hơn 19mm như nhỏ hơn hoặc 57 mm. 

c)  19 mm với t lớn hơn 57 mm 

Trong đó: 

 t  = chiều dày của mối hàn không tính tới gia cường. 

     1.2.1.3 -  Bất kỳ nhóm khuyết tật lẫn xỉ chuỗi kéo dài thành đường mà có 

tổng chiều dài lới hơn t trong chiều dài 12  t đường hàn, trừ khi khoảng cách 

giữa các khuyết tật vượt quá 6L, trong đó L là chiều dài của xỉ dài nhất.  
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    1.2.1.4 – Các khuyết tật tròn nếu vượt quá giới hạn đưa ra trong Phụ lục 4 

của ASME Section VIII, Div1. 

    1.2.2.Tiêu chuẩn đánh giá UT 

 Tiêu chuẫn đánh giá UT theo ASME SECTION VIII Div. 1.được phát 

biểu như sau: 

     Bất kỳ khuyết tật nào tạo ra tín hiệu xung phản xạ có chiều cao lớn hơn 

20% so với mức so sánh (đường DAC) sẽ được kiểm tra để xác định dạng, vị trí 

và loại khuyết tật và sẽ được đánh giá là chấp nhận hay phải sửa theo nội dung 

dưới đây: 

- Các khuyết tật được đánh giá là nứt, không ngấu hoặc không thấu sẽ không 

chấp nhận (phải sửa) không cần để ý đến kích thước  hoặc độ lớn của tín hiệu 

xung phản hồi. 

- Khuyết tật lẫn xỉ, rỗ khí là không chấp nhận nếu như tín hiệu xung phản hồi 

thấp hơn ngưỡng so sánh (đường DAC) và kích thước khuyết tật thỏa mãn điều 

kiện sau: 

a-   Kích thước khuyết tật > 6mm với chiều dày mối hàn t > 19mm. 

b- Kích thước khuyết tật >1/3 t, với chiều dày mối hàn t > 19mm và < 57mm 

c- Kích thước khuyết tật > 19mm với chiều dày mối hàn t > 57mm. 

Trong đó t là chiều dày mối hàn không tính tới lớp gia cường. 

    1.2.3.Tiêu chuẩn đánh giá MT 

 Tiêu chuẩn đánh giá MT theo ASME Section VIII, Div. 1, Phụ lục 6 được 

phát biểu như sau: 

Tất cả bề mặt được kiểm tra sẽ không được phép có : 

- Những khuyết tật dài 

- Các khuyết tật tròn có đường kính lớn hơn 3/16 in. (4.8mm); 

- Bốn hoặc nhiều hơn các khuết tật tròn nằm trên đường thẳng cách nhau 1/16 

in hoặc ngắn hơn (tính từ mép) 

- Các chỉ thị của khuyết tật có thể lớn hơn kích thước thật của khuyết tật, nhưng 

dù sao kích thước chỉ thị sẽ được dùng làm cơ sở đánh giá. 

    1.2.4.Tiêu chuẩn đánh giá PT 

 Tiêu chuẩn đánh giá PT theo ASME Section VIII, Div. 1, Phụ lục 8 được 

phát biểu như sau: 

Tất cả bề mặt được kiểm tra sẽ không được phép có : 

- Những khuyết tật dài 

- Các khuyết tật tròn có đường kính lớn hơn 3/16 in. (4.8mm); 

- Bốn hoặc nhiều hơn các khuết tật tròn nằm trên đường thẳng cách nhau 1/16 

in hoặc ngắn hơn (tính từ mép) 

- Các chỉ thị của khuyết tật có thể lớn hơn kích thước thật của khuyết tật, nhưng 

dù sao kích thước chỉ thị sẽ được dùng làm cơ sở đánh giá. 
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     1.2.5.Tiêu chuẩn đánh giá các khuyết tật dạng tròn trên mối hàn với phương 

pháp RT 

  Tiêu chuẩn đánh giá cho khuyết tật tròn được chỉ ra trong Phụ lục 4, 

ASME Section VIII, Div1. được phát biểu như sau 

1.2.5.1 Kích thước lớn nhất của khuyết tật tròn 

  Kích thước lớn nhất cho phép của khuyết tật tròn sẽ là 1/4t hoặc 5/32 

in.(4mm); trừ khi đó là khuyết tật đơn cách khuyết tật cạnh đó khoảng bằng hoặc 

lớn hơn 1 in. thì kích thước lớn nhất cho phép là 1/3t hoặc  ¼ in.(6 mm) , Với t 

lớn hơn 2 in. Kích thước lớn nhất cho phép của khuyết tật tròn đơn là 3/8 in. 

(10mm).  

1.2.5.2 Các khuyết tật tròn tạo thành chuỗi dài 

  Các khuyết tật tròn tạo thành chuỗi được chấp nhận khi tổng chiều dài tất 

cả các khuyết tật tròn trong chuỗi nhỏ nhơn t trong 12t chiều dài đường hàn. 

1.2.5.3 Khoảng cách 

Khoảng cách giữa các khuyết tật tròn không phải là yếu tố để đánh giá đạt 

hay không đạt, trừ khi dùng phân chia giữa khuyết tật tròn đơn hay nhóm khuyết 

tật tròn dạng chuỗi. 

1.2.5.4 Với những đường hàn có chiều dày t nhỏ hơn 1/8 in. (3.2mm) 

Với t nhỏ hơn 1/8in. (3.2mm) số các khuyết tật tròn sẽ không được vượt 

quá 12 trên đoạn đường hàn dài 6 in. Tỷ lệ số khuyết tật tròn sẽ giảm đi sẽ được 

phép trên đường hàn ngắn hơn 6 in. 

 

1.3. Khuyết tật chùm (rỗ chùm) 

  Khuyết tật chùm có mật độ khuyết tật tròn trên cùng diện tích cao gấp bốn 

lần so với khuyết tật tròn phân bố ngẫu nhiên. Chiều dài cho phép của rỗ chùm 

không được vượt quá 1 inch. hay 2t. Khi có nhiều rỗ chùm xuất hiện, tổng chiều 

dài các rỗ chùm sẽ không được vượt quá 1 in. trên đường hàn dài 6 inch.  

Chiều dày t 

Kích thước lớn nhất cho phép 

của khuyết tật tròn 

Kích thước 

lớn nhất của 

chỉ thị không 

liên quan 

Phân bố 

ngẫu nhiên 

Đơn lẻ 

in. mm in. mm in. mm in. mm 

  1/4 t 1/3 t 1/10 t 

 t <1/8  t <3.2 0.031 0.65 0.042 1.0 0.015 0.4 

 1/8< t <3/16 3.2< t <4.8 0.047 1.2 0.063 1.6 0.015 0.4 

3/16< t <1/4 4.8< t <6.35 0.063 1.6 0.083 2.1 0.015 0.4 

1/4< t <5/16 6.35< t <8.0 0.078 2.0 0.104 2.64 0.031 0.65 

5/16< t <3/8 8.0< t <9.5 0.091 2.3 0.125 3.2 0.031 0.65 
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3/8< t <7/16 9.5< t <11.1 0.109 2.8 0.146 3.7 0.031 0.65 

7/16< t <1/2 11.1< t <12.7 0.125 3.2 0.168 4.3 0.031 0.65 

1/2< t <9/16 12.7< t <14.3 0.142 3.6 0.188 4.8 0.031 0.65 

9/16< t <5/8 14.3< t <15.9 0.156 4.0 0.210 5.3 0.031 0.65 

5/8< t <11/16 15.9< t <17.5 0.156 4.0 0.230 5.8 0.031 0.65 

11/16< t <3/4 17.5< t <19.05 0.156 4.0 0.250 6.35 0.031 0.65 

3/4< t <2 19.05< t <50 0.156 4.0 1/3 t 1/10 t 

t >2 t >50 0.156 4.0 0.375 9.5 0.063 1.6 

                        Bảng 21.20 Tiêu chuẩn cho Khuyết tật chùm (rỗ chùm) 

 2.ASME I: 

    2.1.  Phạm vi: Tiêu chuẩn này trình bày các yêu cầu về thiết kế, vật liệu, gia 

công, chế tạo, lắp ráp, giám sát và kiểm tra các thiết bị lò hơi của Nhà máy Điện. 

    2.2.  Tiêu chuẩn đánh giá NDT 

    2.2.1.Tiêu chuẩn đánh giá RT 

Những khuyết tật trên ảnh phóng xạ của mối hàn sẽ không đạt và phải sửa 

nếu một trong những điều kiện sau bị vi phạm: 

     2.2.1.1.  Tất cả các khuyết tật nứt, hàn không ngấu hoặc không thấu.  

     2.2.1.2.Bất kỳ các khuyết tật dài trên phim mà có chiều dài vượt quá: 

a) ¼ in. với t nhỏ hơn hoặc bằng ¾ in.  (19mm). 

b) 1/3 t với t từ ¾ in. (19mm) tới 2 ¼ in. (57mm) 

c) ¾ in. (19mm) với  t lớn hơn 2 ¼ in. (57mm) 

Trong đó t là bề dày đường hàn. 

     2.2.1.3. Bất kỳ nhóm khuyết tật xỉ chuỗi kéo dài thành đường mà có tổng 

chiều dài lới hơn t trong chiều dài 12  t đường hàn, trừ khi khoảng cách giữa 

các khuyết tật vượt quá 6L, trong đó L là chiều dài của xỉ dài nhất.  

    2.2.1.4.   Những khuyết tật tròn vượt quá giới hạn đưa ra trong Phụ lục A-

250, ASME Section I. 

2.2.2. Tiêu chuẩn đánh giá UT: 

 Những khuyết tật mà có thể gây ra tín hiệu xung phản hồi lớn hơn 20% 

mức so sánh (đường cong DAC) sẽ được xem xét kỹ. Người kiểm tra UT phải 

có khả năng xác định được hình dáng, loại và vị trí của khuyết tật  và đánh giá 

theo những điềm sau:         

     2.2.2.1. Nứt, hàn không ngấu hoặc hàn không thấu sẽ phải sửa không cần 

quan tâm đến chiều dài. 

     2.2.2.2. Các khuyết tật khác sẽ phải sửa nếu như tín hiệu xung phản hồi vượt 

quá ngưỡng so sánh và chiều dài của khuyết tật vượt quá giới hạn sau: 

a) ¼ in. (6mm) với t nhỏ hơn hoặc bằng  ¾ in. (19mm). 

b) 1/3 t với t từ ¾ in. (19mm) tới 2 ¼ in. (57mm). 
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c) ¾ in. (19mm) với t lớn hơn 2 ¼ in.(57mm). 

Trong đó t là chiều dày mối hàn được kiểm tra. 

Nếu như mối hàn nối giữa hai phần có chiều dày khác nhau, t là chiều dày 

của phần mỏng hơn trong hai phần. 

      2.2.3.Tiêu chuẩn đánh giá các khuyết tật dạng tròn trên mối hàn với phương 

pháp RT: 

      2.2.3.1-  Độ đen khuyết tật trên phim 

  Độ đen khuyết tật trên phimcó thể thay đổi và nó không là liêu chuẩn để 

đánh giá khuyết tật chấp nhận hay phải sửa. 

      2.2.3.2-  Những dấu hiệu khuyết tật quan tâm 

Chỉ có những chỉ thị tròn vượt quá giới hạn kích thước sau sẽ được xem 

xét là khuyết tật quan tâm. 

1/10 t  với  t  nhỏ hơn 1/8 in.  (3.2mm) 

1/64 in. (0.4mm) với t từ 1/8 in. (3.2mm) tới  ¼ in. (6mm) 

1/32 in. (0.8mm) với t  từ 1/4 in. (6mm) tới  2 in. (51mm) 

1/16 in. (1.6mm) với t  lớn hơn 2 in. (51mm) 

2.2.3.3- Kích thước lớn nhất của khuyết tật tròn 

Kích thước lớn nhất cho phép của khuyết tật tròn sẽ là 1/4t hoặc 5/32 

in.(4mm); trừ khi đó là khuyết tật đơn cách khuyết tật cạnh đó khoảng bằng hoặc 

lớn hơn 1 in. thì kích thước lớn nhất cho phép là 1/3t hoặc  ¼ in.(6 mm) , Với t 

lớn hơn 2 in. Kích thước lớn nhất cho phép của khuyết tật tròn đơn là 3/8 in. 

(10mm). 

2.2.3.4 Các khuyết tật tròn tạo thành chuỗi dài 

  Các khuyết tật tròn tạo thành chuỗi được chấp nhận khi tổng chiều dài tất 

cả các khuyết tật tròn trong chuỗi nhỏ nhơn t trong 12t chiều dài đường hàn. 

2.2.4 Khoảng cách 

Khoảng cách giữa các khuyết tật tròn không phải là yếu tố để đánh giá đạt 

hay không đạt, trừ khi dùng phân chia giữa khuyết tật tròn đơn hay nhóm khuyết 

tật tròn dạng chuỗi. 

2.2.5 Với những đường hàn có chiều dày t nhỏ hơn 1/8 in.(3.2mm) 

Với t nhỏ hơn 1/8in. (3.2mm) số các khuyết tật tròn sẽ không được vượt 

quá 12 trên đoạn đường hàn dài 6 in.(152mm). Tỷ lệ số khuyết tật tròn sẽ giảm 

đi sẽ được phép trên đường hàn ngắn hơn 1 in. 

2.2.6 Khuyết tật chùm (rỗ chùm) 

Khuyết tật chùm có mật độ khuyết tật tròn trên cùng diện tích cao gấp bốn 

lần so với khuyết tật tròn phân bố ngẫu nhiên. Chiều dài cho phép của rỗ chùm 

không được vượt quá 1 in. hay 2t. Khi có nhiều rỗ chùm xuất hiện, tổng chiều 

dài các rỗ chùm sẽ không được vượt quá 1 in.(25mm) trên đường hàn dài 6 

in.(152 mm) 
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Bảng 21.21 Tiêu chuẩn cho rỗ tròn 

Chiều dày t 

Kích thước lớn nhất cho phép 

của khuyết tật tròn 
Kích thước 

lớn nhất của 

chỉ thị không 

liên quan 

Phân bố 

ngẫu nhiên 

Đơn lẻ 

in. mm in. mm in. mm in. mm 

  1/4 t 1/3 t 1/10 t 

 t <1/8  t <3.2 0.031 0.65 0.042 1.0 0.015 0.4 

 1/8< t <3/16 3.2< t <4.8 0.047 1.2 0.063 1.6 0.015 0.4 

3/16< t <1/4 4.8< t <6.35 0.063 1.6 0.083 2.1 0.015 0.4 

1/4< t <5/16 6.35< t <8.0 0.078 2.0 0.104 2.64 0.031 0.65 

5/16< t <3/8 8.0< t <9.5 0.091 2.3 0.125 3.2 0.031 0.65 

3/8< t <7/16 9.5< t <11.1 0.109 2.8 0.146 3.7 0.031 0.65 

7/16< t <1/2 11.1< t <12.7 0.125 3.2 0.168 4.3 0.031 0.65 

1/2< t <9/16 12.7< t <14.3 0.142 3.6 0.188 4.8 0.031 0.65 

9/16< t <5/8 14.3< t <15.9 0.156 4.0 0.210 5.3 0.031 0.65 

5/8< t <11/16 15.9< t <17.5 0.156 4.0 0.230 5.8 0.031 0.65 

11/16< t <3/4 17.5< t <19.05 0.156 4.0 0.250 6.35 0.031 0.65 

3/4< t <2 19.05< t <50 0.156 4.0 1/3 t 1/10 t 

t >2 t >50 0.156 4.0 0.375 9.5 0.063 1.6 

3 ASME B31.1: 

     3.1.  Phạm vi: Tiêu chuẩn này trình bày các yêu cầu về thiết kế, vật liệu, gia 

công, chế tạo, lắp ráp, giám sát và kiểm tra cho đường ống Nhà máy điện  

(ASME Code cho  Đường ống chịu áp, B31). 

     3.2.  Tiêu chuẩn đánh giá NDT 

3.2.1.Tiêu chuẩn đánh giá RT 

Các mối hàn sẽ được chỉ ra trên ảnh phóng xạ nếu có những dạng khuyết 

tật sau sẽ không chấp nhận và phải sửa: 

      3.2.1.1.  Tất cả khác khuyết tật nứt, hàn không ngấu hoặc hàn không thấu.  

      3.2.1.2.  Bất kỳ khuyết tật dài khác mà có chiều dài vượt quá giới hạn sau  

a) ¼ in. (6.0 mm) với t nhỏ hơn hoặc bằng ¾ in. (19.0 mm); 

b) 1/3 t với  t từ ¾ in. (19.0 mm) tới 2 ¼ in. (57.0 mm) 

c) ¾ in. ( 19.0 mm) với t lớn hơn 2 ¼ in. (57.0 mm) 

Trong đó t là chiều dày đường hàn kiểm tra. Nếu như mối hàn nối giữa 

hai phần có chiều dày khác nhau, t là chiều dày của phần mỏng hơn trong hai 

phần. 



 178 

      3.2.1.3.  Bất kỳ nhóm chỉ thị tạo thành đường mà có tổng chiều dài lới hơn t 

trong chiều dài 12  t đường hàn, trừ khi khoảng cách giữa các chỉ thị vượt quá 

6L, trong đó L là chiều dài của xỉ dài nhất. 

      3.2.1.4.  Rỗ khí nếu có kích thước vượt quá giới hạn chấp nhận trong Phụ 

lục 

A-250 của Section I tiêu chuẩn ASME Code cho Nồi hơi và Bồn bể chịu áp.  

      3.2.1.5.  Lõm chân đường hàn nếu có sự thay đổi đột ngột đáng kể về độ đen 

trên phim. 

      3.2.2. Tiêu chuẩn đánh giá UT 

Những mối hàn mà được chỉ ra bởi kiểm tra siêu âm có các khuyết tật tạo 

ra tín hiệu xung phản hồi cao bằng 20% mức so sánh (đường cong DAC) sẽ 

được xem xét kỹ thêm. Người kiểm tra UT phải có khả năng xác định được hình 

dáng, loại và vị trí của khuyết tật  và đánh giá theo những điềm sau: 

      3.2.2.1. Nứt, hàn không ngấu hoặc hàn không thấu sẽ phải sửa không cần 

quan tâm đến chiều dài. 

      3.2.2.2.  Các khuyết tật khác sẽ phải sửa nếu như tín hiệu xung phản hồi 

vượt quá ngưỡng so sánh và chiều dài của khuyết tật vượt quá giới hạn sau  

a) ¼ in. (6mm) với t nhỏ hơn hoặc bằng  ¾ in. (19mm). 

b) 1/3 t với t từ ¾ in. (19mm) tới 2 ¼ in. (57mm). 

c) ¾ in. (19mm) với t lớn hơn 2 ¼ in.(57mm). 

Trong đó t là chiều dày mối hàn được kiểm tra. 

Nếu như mối hàn nối giữa hai phần có chiều dày khác nhau, t là chiều dày 

của phần mỏng hơn trong hai phần. 

3.2.3. Tiêu chuẩn đánh giá MT 

 Tiêu chuẩn đánh giá MT theo ASME B31.1-98 được trình bày như sau: 

Các chỉ thị quan tâm sau đây sẽ không chấp nhận được: 

- Tất cả khuyết tật nứt hoặc chỉ thị dạng dài 

- Chỉ thị hình tròn với đường kính lớn hơn  3/16 in. (5mm.) 

- Bốn hoặc nhiều hơn các chỉ thị tròn tão thành đường cách nhau khoảng 

1/16 in. (2mm) hoặc gần hơn (tính từ mép tới mép).   

- Mười hoặc nhiều hơn các chỉ thị dạng tròn trong vùng diện tích 6 in.2  

(3870mm 2 ) trên bề mặt với kích thước lớn nhất vùng này không vượt quá 6 in. 

(150mm) và các chỉ thị tròn ở trong vùng không quá cách xa nhau. 

      3.2.4.Tiêu chuẩn đánh giá PT 

 Tiêu chuẩn đánh giá PT theo ASME B31.1-98 được trình bày như sau: 

Các chỉ thị quan tâm sau đây sẽ không chấp nhận được: 

- Tất cả khuyết tật nứt hoặc chỉ thị dạng dài 

- Chỉ thị hình tròn với đường kính lớn hơn  3/16 in. (5mm.) 
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- Bốn hoặc nhiều hơn các chỉ thị tròn tão thành đường cách nhau khoảng 

1/16 in. (2mm) hoặc gần hơn (tính từ mép tới mép).   

- Mười hoặc nhiều hơn các chỉ thị dạng tròn trong vùng diện tích 6 in.2  

(3870mm 2 ) trên bề mặt với kích thước lớn nhất vùng này không vượt quá 6 in. 

(150mm) và các chỉ thị tròn ở trong vùng không quá cách xa nhau. 

4.ASME B 31.3 

      4.1.  Phạm vi: Tiêu chuẩn này trình bày các yêu cầu về thiết kế, vật liệu, gia 

công, chế tạo, lắp ráp, giám sát và kiểm tra cho Đường ống Nhà máy hoá chất và 

Nhà máy lọc dầu (ASME Code cho Đường ống chịu áp lực, B31). 

      4.2.  Phân loại đường ống 

      4.2.1.  Chất lỏng Nhóm D:  chất lỏng trong ống  thỏa mãn những điểm sau: 

    a-   Chất lỏng vận chuyển hoặc chứa là chất không cháy, không độc  hại 

và không gây hại cơ thể người. 

b- Áp suất thiết kế không vượt quá 150 psi (1030 kPa); và 

c- Nhiệt độ thiết kế từ –200F  (-290C) tới 3660F (1860C). 

       4.2.2.  Chất lỏng Nhóm M: khi chất lỏng trong ống và thiết bị có thể gây 

nguy hiểm đáng kể cho những người tiếp xúc, nếu tiếp xúc với một lượng nhỏ 

chất độc –do bị rò rỉ- có thể gây ra những thương tổn vĩnh viễn cho con người về 

đường hô hấp hay phần cơ thể tiếp xúc, ngay cả khi sử dụng thuốc chữa ngay lập 

tức. 

       4.2.3.  Chất lỏng áp suất cao:  theo quan điểm của công ty chủ quản được 

phân loại ra trong Chương IX về chế tạo và thiết kế đường ống. 

       4.2.4.  Chất lỏng thông thường:  chất lỏng chủ yếu được vận chuyển bởi các 

đường ống đề cập trong Code này. Nó không tuân theo quy luật áp dụng với chất 

lỏng NhómD, Nhóm M hay nhóm chất lỏng áp suất cao, và cũng không thuộc 

nhóm chất lỏng làm việc thường xuyên ở điều kiện khắt khe. 

       4.3.  Tiêu chuẩn đánh giá NDT: 

  4.3.1. Tiêu chuẩn đánh giá RT 

Tiêu chuẩn đánh giá sẽ tuân theo Bảng 341.3.2A  tiêu chuẩn ASME B31.3 

- 1996 Edition được trình bày theo bảng phía dưới. 

       4.3.2.Tiêu chuẩn đánh giá UT 

  Tiêu chuẩn đánh giá UT theo ASME B31.3  được trình bày như sau:  

 Những khuyết tật dạng dài không chấp nhận nếu như độ cao xung phản hồi 

vượt quá ngưỡng so sánh và chiều dài vượt quá giới hạn sau:  

        (1)  ¼ in. (6.4mm) với  Tw < ¾ in. (19mm);    

(2) Tw/3  với  ¾  < Tw < 2 ¼ in. (57mm); 

(3) ¾ in.  với Tw > 2 ¼ in. 

      4.3.3.Tiêu chuẩn đánh giá MT 

 Tiêu chuẩn đánh giá MT sẽ tuân theo ASME Section VIII, Div. 1, Phụ 

lục 6 được trình bày như sau: 
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Tất cả bề mặt được kiểm tra sẽ không được phép có : 

- Những khuyết tật dài 

- Các khuyết tật tròn có đường kính lớn hơn 3/16 in. (4.8mm); 

- Bốn hoặc nhiều hơn các khuết tật tròn nằm trên đường thẳng cách nhau 

1/16 in hoặc ngắn hơn (tính từ mép) 

- Các chỉ thị của khuyết tật có thể lớn hơn kích thước thật của khuyết tật, 

nhưng dù sao kích thước chỉ thị sẽ được dùng làm cơ sở đánh giá. 

      4.3.4.Tiêu chuẩn đánh giá PT 

 Tiêu chuẩn đánh giá PT theo ASME Section VIII, Div. 1, Phụ lục 8 được 

phát biểu như sau: Tất cả bề mặt được kiểm tra sẽ không được phép có : 

- Những khuyết tật dài 

- Các khuyết tật tròn có đường kính lớn hơn 3/16 in. (4.8mm); 

- Bốn hoặc nhiều hơn các khuết tật tròn nằm trên đường thẳng cách nhau 

1/16 in hoặc ngắn hơn (tính từ mép) 

Các chỉ thị của khuyết tật có thể lớn hơn kích thước thật của khuyết tật, 

nhưng dù sao kích thước chỉ thị sẽ được dùng làm cơ sở đánh  

Bảng 21.22 Tiêu chuẩn đánh giá PT theo ASME Section VIII, Div. 1  

Tiêu chuẩn chấp nhận 

Ký 

hiệu 

Thông số đánh giá Giới hạn giá trị chấp nhận 

A 

 

B 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

D 

 

 

E 

 

 

Phạm vi khuyết tật 

 

Độ sâu khuyết tật hàn không thấu 

Tổng chiều dài khuyết tật hàn không 

thấu. 

 

 

Độ sâu khuyết tật hàn không ngấu 

hoặc không thấu   

Tổng chiều dài khuyết tật hàn không 

ngấu hoặc không thấu. 

 

Kích thước và sự phân bố rỗ khí bên 

trong 

 

Kích thước và sự phân bố rỗ khí bên 

trong 

 

 

Không ( không được phép có 

mặt) 

( 1mm (1/32in.) và  ( 0.2 Tw 

( 38 mm (1.5 in) trong 152mm ( 

6 in.) chiều dài đường hàn 

 0.2 Tw 

 

( 38 mm (1.5 in) trong bất kỳ 

152mm ( 6 in ) chiều dài đường 

hàn 

 

 

Xem BPV Code, Section VIII, 

Division 1, Phụ lục 4 

Với Tw  ( 6 mm (1/4 in), giới 

hạn giống như D 

Với Tw > 6 mm (1/4 in.), giới 

hạn bằng 1.5xD 
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F 

 

 

 

 

G 

 

 

 

 

H 

 

I 

 

J 

 

K 

 

L 

 

 

 

 

 

 

 

M 

 

Kẹt xỉ, kẹt xỉ tungsten, hoặc chỉ thị 

dạng dài:     C hiều dài xỉ đơn 

                    Bề rộng xỉ đơn 

                    Chiều dài tổng 

 

Kẹt xỉ, kẹt xỉ tungsten, hoặc chỉ thị 

dạng dài:     C hiều dài xỉ đơn 

                    Bề rộng xỉ đơn 

                    Chiều dài tổng 

 

Độ sâu cháy chân 

 

Độ sâu cháy chân 

 

Độ phẳng bề mặt 

 

Độ sâu lõm chân mối hàn trên bề mặt 

 

Chiều cao lớp gia cường và lồi bề mặt 

bên trong mối hàn phải nằm trong 

giới hạn ở bảng bên ứng với từng 

chiều dày mối hàn. Kim loại hàn phải 

trộn đều vào nhau. 

 

 

Chiều cao lớp gia cường và lồi bề mặt 

bên trong mối hàn như mô tả trong L. 

 

 Tw / 3 

( 2.5 mm ( 3/32 in.) và ( Tw / 3 

( Tw trong bất kỳ 12 Tw chiều 

dài đường hàn 

 

 2 Tw  
( 3 mm ( 1/8 in.) và ( Tw / 2 

( 4Tw trong 152 mm (6 in.) 

chiều dài đường hàn 

 

( 1 mm (1/32 in.) và ( Tw/4 

 

( 1.5 mm (1/16 in.) và ([Tw / 4 

hoặc 1mm (1/32in)] 

 500 min. Ra theo ASME 

B46.1 

Tổng chiều dày mối hàn và gia 

cường., ( Tw 

Với  Tw mm (in)      

Chiều cao, mm (in) 

 6 (1/4)      1.5 (1/16) 

> 6 (1/4),     13 (1/2)                    

  3 (1/8)    > 13 (1/2) 

 25 (1)        4 (5/32) 

>  25 (1)       5 (3/16) 

Giới hạn bằng 2xL 

    x = yêu cầu kiểm tra       NA = không áp dụng             …. = không yêu cầu 

5.ASME B31.4 

      5.1.  Phạm vi: Tiêu chuẩn này trình bày các yêu cầu về thiết kế, vật liệu, gia 

công, chế tạo, lắp ráp, giám sát và kiểm tra cho đường ống vận chuyển các chất 

lỏng như dầu thô, chất lỏng ngưng (condensate), xăng tự nhiên, khí tự nhiên ở 

dạng lỏng, khí hóa lỏng, rượu, anhydrous ammonia và các sản phẩm dầu mỏ ở 

dạng lỏng. Các đường ống này vận chuyển chất lỏng giữa các thiết bị chế biến, 

bồn chứa, các nhà máy xử lý khí tự nhiên, các nhà máy lọc dầu, các trạm, nhà 

máy amonia, các kho cảng và các điểm tiếp nhận khác (ASME Code cho  

Đường ống chịu áp lực, B31). 
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     5.2.  Tiêu chuẩn đánh giá NDT 

 Tiêu chuẩn đánh giá cho khuyết tật hàn không thấu, hàn không ngấu, quá 

chảy, kẹt xỉ, rỗ khí hay túi khí, nứt, khuyết tạt hỗn hợp và cháy chân được trình 

bày trong Chương 6 phần “ Tiêu chuẩn đánh giá – Kiểm tra không phá hủy” 

theo API 1104 áp dụng để xác định kích thước, dạng và vị trí khuyết tật bằng 

phương pháp trực quan, chụp ảnh phóng xạ, hoặc các phương pháp kiểm tra 

NDT khác. 

6.ASME B31.8: 

   6.1.  Phạm vi: Tiêu chuẩn này trình bày các yêu cầu về thiết kế, vật liệu, gia 

công, chế tạo, lắp ráp, giám sát và kiểm tra cho tuyến ống vận chuyển khí ( Hệ 

thống đường ống vận chuyển và phân phối khí) (ASME Code cho Đường ống 

chịu áp suất, B31). 

      6.2.  Tiêu chuẩn đánh giá NDT: 

 Tất cả các mối hàn được kiểm tra phải đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn 

đánh giá, sửa chữa và kiểm tra lại theo API 1104. 
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- Trình tự thực hiện: 

TT Nội dung Hình vẽ minh họa 
Dụng cụ 

thiết bị 

Yêu cầu đạt 

được 

1 Cắt phôi 

 
 

 
 

- Bản vẽ 

chi tiết của 

mẫu 

- Máy cưa 

ngang 

- Máy phay 

vạn năng 

- Cắt mẫu đúng 

vị trí quy định 

- Mẫu đúng kích 

thước 

2 Gá 

 

- Máy thử 

kéo 

- Kẹp phôi đủ 

lực kẹp 

- Kẹp đúng vị trí, 

đảm bảo chắc 

chắn 
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3 Uốn 

 

- Máy tính 

- Máy thử 

kéo 

- Hướng 

dẫn sử 

dụng máy 

- Đảm bảo an 

toàn 

- Ra lệnh mềm 

từ máy tính 

4 
Đọc ghi 

kết quả  

- Form báo 

cáo thử kéo 

- Kính lúp 

- Đọc đúng vị trí 

xảy ra vết nứt, 

tình trạng nứt 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tập và sản phẩm thực hành 

Câu 1:Nêu phạm vi ứng dụng của các tiêu chuẩn ASME  31.8 và 31.3 

Câu 2:  Đánh giá chất lượng mối hàn theo tiêu chuẩn ASME sử dụng uấn, 

viết báo cáo. 
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Đánh giá kết quả hoc tập 

 

 

TT Tiêu chí đánh giá 

Cách thức và 

phƣơng pháp đánh 

giá 

Điểm 

tối đa 

Kết quả 

thực 

hiện của 

ngƣời 

học 

I Kiến thức    

1 Tiêu chuẩn ASME VIII 

Làm bài tự luận, đối 

chiếu với nội dung 

tiêu chuẩn 

2  

1.1 Nêu đúng phạm vi ứng dụng 

của tiêu chuẩn ASME VIII 

1  

1.2 Trình bày đầy đủ tiêu chuẩn 

đánh giá NDT 

1  

2 Tiêu chuẩn ASME I 

Làm bài tự luận, đối 

chiếu với nội dung 

tiêu chuẩn 

2  

2.1 Nêu đúng phạm vi ứng dụng 

của tiêu chuẩn ASME I 

1  

2.2 Trình bày đầy đủ tiêu chuẩn 

đánh giá NDT 

1  

3 Tiêu chuẩn ASME B31.1, 

B31.4, B31.8 

Làm bài tự luận, đối 

chiếu với nội dung 

tiêu chuẩn 

3  

3.1 Nêu đúng phạm vi ứng dụng 

của tiêu chuẩn ASME 

B31.1, B31.4, B31.8 

1  

3.2 Trình bày đầy đủ tiêu chuẩn 

đánh giá NDT 

2  

4 Tiêu chuẩn ASME B 31.3 

Làm bài tự luận, đối 

chiếu với nội dung 

tiêu chuẩn 

3  

4.1 Nêu đúng phạm vi ứng dụng 

của tiêu chuẩn ASME B31.3 

1  

4.2 Nêu đầy đủ cách phân loại 

đường ống 

1  

4.3 Trình bày đầy đủ tiêu chuẩn 

đánh giá NDT 

1  

                                       Cộng: 10 đ  
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II Kỹ năng    

1 Lựa chọn tiêu chuẩn đánh 

giá phù hợp  
Quan sát, theo dõi 1 

 

2 Thiết bị, dụng cụ, vật liệu 

kiểm tra. 

Giám sát các thao tác 

đối chiếu với tiêu 

chuẩn sử dụng 

3 
 

2.1 Sự thành thạo khi sử dụng 

thiết bị kiểm tra 
1 

 

2.2  Sự thành thạo khi sử dụng 

dụng cụ kiểm tra 
1 

 

2.3 Sự thành thạo khi lựa chọn 

vật liệu kiểm tra 
1 

 

3 Cắt phôi mẫu chính xác Theo dõi quan sát các 

thao tác, đối chiếu với 

tiêu chuẩn thực hiện 

các bước cắt mẫu 

1,5 

 

4 Gá phôi mẫu đúng yêu cầu Theo dõi quan sát các 

thao tác, đối chiếu với 

tiêu chuẩn thực hiện 

các bước gá phôi mẫu 

1,5 

 

5 Uốn phôi đúng yêu cầu Theo dõi quan sát các 

thao tác, đối chiếu với 

tiêu chuẩn thực hiện 

các bước kiểm tra 

1,5 

 

6 Đọc chính xác kết quả kiểm 

tra và so sánh với tiêu chuẩn  

Theo dõi, đối chiếu 

với tiêu chuẩn 
1,5 

 

                                      Cộng: 10 đ  

III Thái độ    

1 Tác phong công nghiệp  5  

1.1 Đi học đầy đủ, đúng giờ Theo dõi việc thực 

hiện, đối chiếu với 

nội quy của trường. 

1 

 

1.2 Không vi phạm nội quy lớp 

học 

.Theo dõi, kiểm tra 
1 

 

1.3 Tính nhanh nhẹn, chịu khó 

trong học tập 

Quan sát việc thực 

hiện bài tập 
1 

 

1.4 Ý thức hợp tác làm việc theo 

nhóm 

Quan sát quá trình 

thực tập làm việc 

theo tổ, nhóm 

1 
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1.5 Tính cẩn thận, chính xác khi 

sử dụng thiết bị, dụng cụ 

Quan sát quá trình 

thực tập 
1 

 

2 Đảm bảo thời gian thực hiện 

bài tập 

 

Theo dõi thời gian 

công việc thực tế đối 

chiếu với thời gian 

quy định 

2 

 

3 Đảm bảo an toàn lao động và 

vệ sinh công nghiệp 
Theo dõi thao tác đối 

chiếu với tiêu chuẩn 

quy định về an toàn 

vàvệ sinh công 

nghiệp 

3 
 

3.1 Thận trọng, an toàn 1  

3.2 Đầy đủ bảo hộ lao động( 

quần áo BHLĐ, thẻ học sinh, 

giày, mũ, găng tay len...) 

1 

 

3.3 Vệ sinh công nghiệp đúng 

quy định 
1 

 

Cộng 10 đ  

 

 

KẾT QUẢ HỌC TẬP  

 

Tiêu chí đánh giá 
Kết quả thực 

hiện 
Hệ số 

Kết qủa 

bài 

Kiến thức   0,3  

Kỹ năng  0,5  

Thái độ  0,2  

Cộng  
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Bài 5: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG MỐI HÀN  

THEO TIÊU CHUẨN API 

Mã bài: 21.5 

 

Giới thiệu.  

 Xây dựng các tiêu chuẩn đồng nhất là một trong những  tiêu chí của  API 

(American Welding Institute). Với tiêu chuẩn đầu tiên vào năm 1924, API đang 

duy trì khoảng 500 tiêu  chuẩn bao gồm tất cả các công  đoạn của ngành công 

nghiệp dầu khí. hiện nay, các tiêu chuẩn API được ứng dụng toàn cầu, thông qua 

sự tham gia tích cực với tổ chức tiêu chuẩn quốc tế  ISO và các cơ quan quốc tế 

khác. Tiêu chuẩn này đã được soạn thảo bởi một ủy ban xây dựng bao gồm các 

đại diện của  viện dầu khí Mỹ, hiệp hội khí Mỹ, hiệp hội đường ống,  hiệp hội 

hàn Mỹ, hiệp hội kiểm tra không phá hủy và các cá nhân liên quan liên quan đến 

ngành công nghiệp. 

Mục tiêu: 

 - Chuẩn bị đầy đủ mẫu thử, vật liệu kiểm tra chất lượng mối hàn. 

 - Mô tả đúng quy trình kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn API 

 - Sử dụng thành thạo dụng cụ, thiết bị kiểm tra 

 - Đánh giá đúng chất luýngj mối hàn theo tiêu chuẩn API 

 - Hiểu được các tiêu chuẩn API về kiểm tra ngoại dạng mối hàn 

 - Giải thích các quy định an toàn khi kiểm tra chất lượng mối hàn 

INội dung:  

1. API 1104:  

     1.1.  Phạm vi:  Tiêu chuẩn này bao gồm các qui định cho mối hàn đấu đầu 

(butt weld), chồng mí (fillet) và hàn lỗ (socket) bằng phương pháp hàn hồ quang 

và hàn khí áp dụng cho thép carbon và thép hợp kim thấp với các mối hàn trong 

trạm nén, trạm bơm và đường ống vận chuyển dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ và 

khí nhiên liệu, nó còn được áp dụng cho các mối hàn trong các hệ thống đường 

ống phân phối. Các phương pháp hàn có thể áp dụng gồm hàn hồ quang kim loại 

có chất bảo vệ, hàn hồ quang chìm, hàn hồ quang que hàn tungsten dùng khí, 

hàn hồ quang kim loại có khí bảo vệ, hàn hồ quang que hàn cuộn, hàn 

oxyacetylene hay hàn nổ hoặc phương pháp hàn kết hợp giữa các phương pháp 

trên áp dụng kỹ thuật hàn tay, hàn bán tự động hay hàn tự động hoặc phương 

pháp kết hợp. Tư thế hàn có thể là hàn theo một tư thế, hàn xoay hoặc kết hợp cả 

hai. 

 Qui trình này còn chứa tiêu chuẩn chấp nhận áp dụng khi kiểm tra mối 

hàn bằng phương pháp phá hủy hay bằng chụp ảnh phóng xạ (hay phương pháp 

NDT khác). Nó còn bao gồm quy trình tiến hành kiểm tra chụp ảnh phóng xạ. 

Các thông tin sau chứa đựng trong tiêu chuẩn này: 

a- Trình bày các phương pháp hàn. 
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b-Đề xuất các hướng thay đổi hay hiệu chỉnh. 

c- Đánh giá qui trình hàn. 

d-Các phương pháp kiểm tra mối hàn. 

e- Các dạng khuyết tật hàn và tiêu chuẩn chấp nhận của chúng. 

f- Qui trình sửa chữa 

      1.2.  Tiêu chuẩn đánh giá NDT 

 1.2.1.  Tiêu chuẩn đánh giá RT 

Tiêu chuẩn đánh giá theo API 1104 – 1999 Edition được trình bày như sau:   

      1.2.1.1. Hàn không thấu không có lệch mép (IP). 

Khuyết tật IP sẽ phải sửa nếu vi phạm một trong những điều kiện sau: 

 Chiều dài khuyết tật IP đơn lẻ dài hơn 1 inch (25 mm). 

 Tổng chiều dài các khuyết tật IP trong 12-inch (300 mm) chiều dài 

đường hàn liên tục vượt quá 1 inch (25 mm). 

 Tổng chiều dài các khuyết tật IP vượt quá 8% chiều dài đường hàn liên 

tục khi chiều dài đường hàn ngắn hơn 12 inches (300 mm). 

       1.2.1.2. Hàn không thấu có lệc mép (IPD). 

Khuyết tật IPD sẽ phải sửa nếu vi phạm một trong những điều kiện sau: 

 Chiều dài khuyết tật IPD đơn lẻ dài hơn 2 inches (50 mm). 

 Tổng chiều dài các khuyết tật IPD trong 12-inch (300 mm) chiều dài 

đường hàn liên tục vượt quá 3 in (75 mm). 

       1.2.1.3. Hàn không thấu giữa hai phía đường hàn (ICP).  

Khuyết tật ICP sẽ phải sửa nếu vi phạm một trong những điều kiện sau: 

 Chiều dài khuyết tật ICP đơn lẻ dài hơn 2 inches (50 mm). 

 Tổng chiều dài khuyết tật ICP trong 12-inch (300 mm) đường hàn liên 

tục vượt quá 2 inch (50 mm). 

       1.2.1.4. Hàn không ngấu (IF). 

Khuyết tật IF sẽ phải sửa nếu vi phạm một trong những điều kiện sau: 

 Chiều dài khuyết tật IF đơn lẻ dài hơn 1 inch (25 mm). 

 Tổng chiều dài các khuyết tật IF trong 12-inch (300 mm) chiều dài 

đường hàn liên tục vượt quá 1 inch (25 mm). 

 Tổng chiều dài các khuyết tật IF vượt quá 8% chiều dài đường hàn liên 

tục khi chiều dài đường hàn ngắn hơn 12 inches (300 mm).. 

       1.2.1.5. Hàn không ngấu do hiện tượng co rút đột ngột (IFD).  

Khuyết tật IFD sẽ phải sửa nếu vi phạm một trong những điều kiện sau: 

 Chiều dài khuyết tật IFD vượt quá 2 inch (50 mm). 

 Tổng chiều dài các khuyết tật IFD trong 12-inch (300 mm) chiều dài 

đường hàn liên tục vượt quá 2 inch (50 mm). 

 Tổng chiều dài các khuyết tật IFD vượt quá 8% chiều dài đường hàn. 
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      1.2.1.6. Lõm trong (IC). 

Bất kỳ chiều dài lõm trong đều chấp nhận nếu độ đen khuyết tật lõm trong 

trên phim không cao hơn độ đen vùng kim loại cơ bản gần đó.. 

Với những khuyết tật mà độ đen trên phim vượt quá độ đen kim loại cơ 

bản cạnh đó, tiêu chuấn với khuyết tật chảy quá (BT) sẽ được dùng. 

      1.2.1.7. Chảy quá (BT). 

Khuyết tật BT với ống có đường kính bên ngoài lớn hơn hoặc bằng 2.375 

in. (60.3 mm) sẽ phải sửa nếu vi phạm một trong những điều kiện sau: 

 Kích thước khuyết tật BT vượt quá  ¼ inch (6 mm) và độ đen của BT 

trên phim cao hơn độ đen phần kim loại gần đó. 

 Kích thước khuyết tật BT lớn hơn chiều dày thành ống và độ đen 

khuyết tật trên phim cao hơn độ đen kim loại cơ bản cạnh đó. 

 Tổng kích thước các khuyết tật BT riêng lẻ lớn hơn ½ inch (13 mm) 

trong đoạn đường hàn liên tục dài 12-in. (300 mm) hoặc ngắn hơn, nhưng độ 

đen các khuyết tật BT trên phim phải cao hơn độ đen của kim loại cơ bản.  

Khuyết tật BT với ống có đường kính bên ngoài nhỏ hơn 2.375 in. 

(60.3mm) sẽ phải sửa nếu vi phạm một trong những điều kiện sau: 

 Kích thước khuyết tật BT vượt quá  ¼ inch (6 mm) và độ đen của BT 

trên phim cao hơn độ đen phần kim loại gần đó. 

 Kích thước khuyết tật BT lớn hơn chiều dày thành ống và độ đen 

khuyết tật BT trên phim cao hơn độ đen kim loại cơ bản cạnh đo. 

 Có hơn một khuyết tật BT xuất hiện với bất kỳ kích thước nào và độ 

đen khuyết tật BT trên phim cao hơn độ đen kim loại cơ bản cạnh đó.  

       1.2.1.8. Kẹt xỉ (ESI / ISI). 

Khuyết tật kẹt xỉ với ống có đường kính ngoài lớn hơn hoặc bằng 2.375 

in. (60.3 mm) sẽ phải sửa nếu vi phạm một trong những điều kiện sau: 

 Chiều dài khuyết tật kẹt xỉ chuỗi ESI vượt quá 2 in. (50 mm). 

 Tổng chiều dài khuyết tật xỉ chuỗi ESI trong 12-in. (300 mm) đường 

hàn liên tục vượt quá 2 inches (50 mm). 

 Bề rộng khuyết tật xỉ chuỗi ESI vượt quá 1/16 inch (1.6 mm) 

 Tổng chiều dài khuyết tật xỉ đơn ISI trong 12-in. (300 mm) chiều dài 

đường hàn liên tục vượt qua ½ inch (13 mm). 

 Bề rộng khuyết tật xỉ đơn ISI vượt quá 1/8 inch (3 mm). 

 Có hơn một khuyết tật kẹt xỉ đơn ISI với bề rộng lớn hơn 1/8 inch (3 

mm) xuất hiện trong 12-in. (300 mm) chiều dài đường hàn liên tục. 

 Tổng chiều dài khuyết tật kẹt xỉ đơn ISI và xỉ chuỗi ESI vượt quá 8% 

chiều dài đường hàn. 

Khuyết tật kẹt xỉ có đường kính ngoài nhỏ hơn 2.375 in. (60.3 mm) sẽ 

phải sửa nếu vi phạm một trong những điều kiện sau: 
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 Chiều dài khuyết tật kẹt xỉ chuỗi ESI vượt quá 3 lần chiều dày thành 

kim loại cơ bản. 

 Bề rộng khuyết tật kẹt xỉ chuỗi ESI vượt quá 1/16 inch (1.6 mm) 

 Tổng chiều dài các khuyết tật kẹt xỉ đơn ISI vượt quá hai lần chiều dày 

kim loại cơ bản và bề rộng vượt quá ½ chiều dày kim loại cơ bản. 

 Tổng chiều dài khuyết tật kẹt xỉ đơn ISI và xỉ chuỗi ESI vượt quá 8% 

chiều dài đường hàn. 

      1.2.1.9. Rỗ khí (P). 

Rỗ khí đơn hay rỗ khí phân bố ngẫu nhiên (P) sẽ phải sửa nếu vi phạm 

một trong những điều kiện sau: 

 Kích thước rỗ khí đơn vượt quá 1/8 inch (3 mm). 

 Kích thước rỗ khí đơn vượt quá 25% chiều dày kim loại cơ bản. 

 Sự phân bố của rỗ khí phân bố ngẫu nhiên vượt quá mật độ cho phép 

chỉ ra trong hình 19 or 20 of API Standard 1104 

  Rỗ khí chùm (CP) xảy ra ở lớp đường hàn cuối cùng (lớp hàn phủ) sẽ phải 

sửa nếu vi phạm một trong những điều kiện sau: 

 Kích thước rỗ chùm vượt quá ½ inch (13 mm). 

 Tổng chiều dài các khuyết tật rỗ chùm CP trong 12-in. (300 mm) chiều 

dài đường hàn liên tục vượt quá ½ inch (13 mm). 

 Rỗ khỉ đơn nằm trong chùm rỗ khí có khích thước lớn hơn 1/16 inch 

(1.6 mm). 

Rỗ khí lỗ rỗng (HB) sẽ phải sửa nếu vi phạm một trong những điều kiện 

sau: 

 Chiều dài khuyết tật đơn HB vượt quá ½ inch (13 mm) 

 Tổng chiều các khuyết tật HB trong 12-in. (300 mm) chiều dài đường 

hàn liên tục vượt quá 2 inches (50 mm). 

 Các khuyết tật HB kích thước dài lớn hơn ¼ inch (6 mm) cách nhau 

khoảng nhỏ hơn 2 inches (50 mm). 

 Tổng chiều dài các khuyết tật HB vượt quá 8% chiều dài đường hàn. 

       1.2.1.10. Nứt (C) 

Khuyết tật nứt sẽ phải sửa nếu vi phạm một trong những điều kiện sau: 

 Nứt ở bất kỳ kích thước và vị trí nào nếu như không phải là nứt nông 

trên bề mặt hoặc nứt sao. 

 Nứt nông trên bề mặt hoặc nứt sao nếu có chiều dài vượt quá 5/32 in (4 

mm) 

       1.2.1.11. Cháy chân (EU / IU) 

Khuyết tật cháy chân sẽ phải sửa nếu vi phạm một trong những điều kiện 

sau: 
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 Tổng chiều dài khuyết tật cháy chân bên ngoài EU và bên trong IU 

(kết hợp) trong 12-in. (300 mm) chiều dài đường hàn liên tục vượt quá 2 inches 

(50 mm). 

 Tổng chiều dài khuyết tật cháy chân bên ngoài EU và bên trong IU 

(kết hợp) vượt quá 1/6 chiều dài đường hàn. 

Kích thước lớn nhất của khuyết tật cháy chân. 

 > 1/32 inch (0.8 mm) hoặc > 12% chiều dày kim loại cơ bản.   

 > 1/64 inch (0.4 mm) hoặc > 6% -12.5% chiều dày kim loại cơ bản, 

 ( 1/64 inch (0.4 mm) hoặc ( 6% chiều dày kim loại cơ bản. Có thể chấp 

nhận không quan tâm đến chiều dài. 

      1.2.1.12. Khuyết tập hỗn hợp (AD). 

Không tính tới khuyết tật hàn không thấu có lệc mép và cháy chân tất cả 

các khuyết tật khác có thể tính gộp lại gọi là khuyết tật hỗn hợp (AD) sẽ phải 

sửa nếu vi phạm một trong những điều kiện sau: 

 Tổng chiều dài các khuyết tật trong 12-in. (300 mm) đường hàn liên 

tục vượt quá 2 in. (50 mm) 

 Tổng chiều dài các khuyết tật vượt quá 8% chiều dài đường hàn. 

       1.2.1.13. Các khuyết tật trên ống hay ống nhánh  

Cháy hồ quang, những vết xước dài trên ống hay ống nhánh được phát 

hiện bởi kiểm tra RT sẽ được thông báo cho khách hàng. Những khuyết tật đó 

được sửa hoặc loại bỏ theo chỉ đạo của khách hàng. 

      1.2.1.14. Mảnh vụn xỉ (DB). 

  Debris là những phần sót lại của của lớp bảo vệ que hàn, rơi vào phía dưới 

ống, hoặc kẹt lại trong ống khi hàn. Những mảnh vụn xỉ này sẽ làm ảnh hưởng 

đến việc đánh giá phim và cần được làm sạch ra khỏi ống trước khi thực hiện 

chụp ảnh phóng xạ. 

1.2.2.  Tiêu chuẩn đánh giá UT 

     1.2.2.1.  Phân loại các chỉ thị 

a. Các chỉ thị dạng dài: các chỉ thị có kích thước lớn nhất nằm dọc theo 

chiều dài mối hàn. Chỉ thị dài có thể là: hàn không thấu không có lệch mép (IP), 

hàn không thấu có lệch mép (IPD) hàn không thấu giữa hai phía đường hàn 

(ICP), hàn không ngấu (IF), hàn không ngấu do co rút đột ngột (IFD), ngậm xỉ 

kéo dài (ESI), nứt (C), cháy chân ở lớp hàn phủ (EU) hoặc hàn lót (IU) và rỗ khí 

dạng lỗ rỗng (HB).   

b. Các chỉ thị ngang: các chỉ thị này có kích thước lớn nhất nằm theo 

chiều ngang đường hàn. Những chỉ thị ngang có thể là: nứt (C), ngậm xỉ đơn 

(ISI) hàn không ngấu do co rút đột ngột (IFD) tại những điểm đầu hay kết thúc 

lớp đường hàn. 
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c. Các chỉ thị dạng khối: là những chỉ thị có ba kích thước. Chỉ thị dạng 

khối có thể là: lõm bên trong (IC), quá chảy (BT), ngậm xỉ đơn (ISI), rỗ khí 

(ISI) và rỗ chùm (CP).   

       1.2.2.2.  Tiêu chuẩn đánh giá UT 

Tiêu chuẩn đánh giá UT theo API 1104, Section 9.6.2 được trình bày như sau: 

   a. Những chỉ thị được xác định là nứt (C) là khuyết tật phải sửa. 

    b. Các chỉ thị dạng đường trên bề mặt (LS) (khác với nứt) lộ ra ở bề mặt 

bên trong I.D hay bên ngoài O.D sẽ được xem như khuyết tật phải sửa nếu phạm 

vào một trong những điều sau: 

 Tổng chiều dài chỉ thị LS trong 12-in. (300mm) đường hàn liên tục 

vượt quá 1 in. (25mm). 

 Tổng chiều dài chỉ thị LS vượt quá 8% chiều dài đường hàn. 

   c. Những chỉ thị dạng dài nằm dưới bề mặt (LB) (khác với nứt) được đánh 

giá là dưới bề mặt đường hàn khi nó không lộ ra bề mặt bên trong I.D hay bên 

ngoài O.D  sẽ được xem như là khuyết tật phải sửa nếu phạm vào một trong 

những điều sau: 

 Tổng chiều dài chỉ thị LB trong 12-in. (300mm) đường hàn liên tục 

vượt quá 2 in. (50mm). 

 Tổng chiều dài chỉ thị LB vượt quá 8% chiều dài đường hàn. 

d. Chỉ thị ngang (T) (khác với nứt) sẽ được xem như chỉ thị khối và được 

đánh giá như chỉ thị khối. Chữ T sẽ được dùng để chỉ những chỉ thị ngang phải 

báo cáo.   

e. Các chỉ thị dạng chùm khối (VC) sẽ được coi như khuyết tật phải sửa 

khi kích thước lớn nhất của VCù vượt quá ½ in. (13mm). 

g. Chỉ thị khối đơn (VI) sẽ được coi như khuyết tật phải sửa nếu kích 

thước lớn nhất của VI vượt quá ¼ in. (6mm) cả chiều rộng và chiều dài. 

h. Chỉ thị dạng khối tại chân đường hàn (VR) được đánh giá là 92mm ở 

mặt trong I.D. đường hàn được coi như khuyết tật phải sửa nếu vi phạm bất cứ 

điều kiện nào sau đây: 

 Kích thước lớn nhất của VR vượt quá ¼ in. (6mm) 

 Tổng chiều dài các chỉ thị VR vượt quá ½ in. (13mm) trong 12 in. 

(300mm) đường hàn liên tục. 

k. Các chỉ thị quan tâm kết hợp (AR) sẽ được xem như là khuyết tật phải 

sửa nếu như bất cứ điều kiện nào sau đây bị vi phạm: 

 Tổng chiều dài các chỉ thị AR như nói ở trên vượt quá 2 in. (50mm) 

trong 12 - in. (300mm) đường hàn liên tục. 

 Tổng chiều dài các chỉ thị AR như nói ở trên vượt qua 8% chiều dài 

đường hàn. 
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Những vị trí đường hàn sửa và những vùng bên cạnh đó sẽ được kiểm tra 

lại bằng kiểm tra siêu âm như mô tả trong qui trình. 

      1.2.3.  Tiêu chuẩn đánh giá MT 

Chỉ thị quan tâm sẽ phải sửa nếu bất cứ điều kiện nào sau đây bị vi phạm: 

a. Các chỉ thị dài được đánh giá là nứt bề mặt hoặc nứt sao nếu có chiều 

dài vượt quá 5/32 (4 mm). 

b. Những chỉ thị dài đánh giá là nứt khác với nứt bề mặt hoặc nứt sao.  

c. Những chỉ thị dài đánh giá là IF có chiều dài vượt quá 1 in. (25 mm) 

trong 12 in. (300 mm) chiều dài đường hàn liên tục hoặc dài hơn 8% chiều dài 

đường hàn. 

d. Các chỉ thị dạng tròn sẽ được đánh giá theo tiêu chuẩn chấp nhận sau: 

Rỗ khí đơn hay rỗ khí phân bố ngẫu nhiên (P) sẽ phải sửa nếu vi phạm 

một trong những điều kiện sau: 

 Kích thước rỗ khí đơn vượt quá 1/8 inch (3 mm). 

 Kích thước rỗ khí đơn vượt quá 25% chiều dày kim loại cơ bản. 

 Sự phân bố của rỗ khí phân bố ngẫu nhiên vượt quá mật độ cho phép 

chỉ ra trong hình 19 or 20 of API Standard 1104 

  Rỗ khí chùm (CP) xảy ra ở lớp đường hàn cuối cùng (lớp hàn phủ) sẽ phải 

sửa nếu vi phạm một trong những điều kiện sau: 

 Kích thước rỗ chùm vượt quá ½ inch (13 mm). 

 Tổng chiều dài các khuyết tật rỗ chùm CP trong 12-in. (300 mm) chiều 

dài đường hàn liên tục vượt quá ½ inch (13 mm). 

 Rỗ khỉ đơn nằm trong chùm rỗ khí có khích thước lớn hơn 1/16 inch 

(1.6 mm). 

Với mục đích đánh giá chỉ thị tròn, kích thước lớn nhất của chỉ thị tròn 

được coi như kích thước của nó. 

       1.2.4.  Tiêu chuẩn đánh giá PT 

Chỉ thị quan tâm sẽ phải sửa nếu bất cứ điều kiện nào sau đây bị vi phạm: 

a. Các chỉ thị dài được đánh giá là nứt bề mặt hoặc nứt sao nếu có chiều 

dài vượt quá 5/32 (4 mm). 

b. Những chỉ thị dài đánh giá là nứt khác với nứt bề mặt hoặc nứt sao. 

c. Những chỉ thị dài đánh giá là IF có chiều dài vượt quá 1 in. (25 mm) 

trong 12 in. (300 mm) chiều dài đường hàn liên tục hoặc dài hơn 8% chiều dài 

đường hàn. 

d. Các chỉ thị dạng tròn sẽ được đánh giá theo tiêu chuẩn chấp nhận sau: 

Rỗ khí đơn hay rỗ khí phân bố ngẫu nhiên (P) sẽ phải sửa nếu vi phạm 

một trong những điều kiện sau: 

 Kích thước rỗ khí đơn vượt quá 1/8 inch (3 mm). 

 Kích thước rỗ khí đơn vượt quá 25% chiều dày kim loại cơ bản. 
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 Sự phân bố của rỗ khí phân bố ngẫu nhiên vượt quá mật độ cho phép 

chỉ ra trong hình 19 or 20 of API Standard 1104 

  Rỗ khí chùm (CP) xảy ra ở lớp đường hàn cuối cùng (lớp hàn phủ) sẽ phải 

sửa nếu vi phạm một trong những điều kiện sau: 

 Kích thước rỗ chùm vượt quá ½ inch (13 mm). 

 Tổng chiều dài các khuyết tật rỗ chùm CP trong 12-in. (300 mm) chiều 

dài đường hàn liên tục vượt quá ½ inch (13 mm). 

 Rỗ khỉ đơn nằm trong chùm rỗ khí có khích thước lớn hơn 1/16 inch 

(1.6 mm). 

Với mục đích đánh giá chỉ thị tròn, kích thước lớn nhất của chỉ thị tròn 

được coi như kích thước của nó. 

2.  API 650 

       2.1.  Phạm vi:  Tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu về vật liệu, thiết kế, gia 

công chế tạo, lắp đặt và kiểm tra đối với bồn chứa bằng thép hàn, mái kín hoặc 

hở, nằm phía trên mặt đất, hình trụ đứng với các kích thước và thể tích khác 

nhau và có áp suất bên trong tương đương áp suất khí quyển. 

       2.2.  Tiêu chuẩn đánh giá NDT. 

      2.2.1.  Tiêu chuẩn đánh giá RT 

      2.2.1.1.  Số lượng và vị trí phim chụp 

 a. Các yêu cầu áp dụng với đường hàn đứng: 

- Với mối hàn đấu đầu thành bồn có chiều dày nhỏ hơn hoặc bằng  3/8 

inch (9mm) 

-  Một vị trí chụp tại 10 feet đường hàn đứng đầu tiên ứng với cùng một 

loại mối hàn và bề dày thành bồn, được hàn bởi cùng một thợ hàn.   

-  Những vị trí chụp sẽ được thực hiện trên mỗi đường hàn đứng ở tầng 

thấp nhất của bồn. 

-  Một vị trí chụp bổ xung ứng với mỗi 100 feet đường hàn đứng và các 

yếu tố còn lại của đường hàn đứng vẫn được giữ nguyên như dạng mối hàn và 

chiều dày. 

-  Ít nhất 25% vị trí chụp được chọn sẽ nằm ở vị trí giao nhau giữa đường 

hàn đứng và đường hàn ngang, với ít nhất 2 vị trí chụp ở điểm giao cho một bồn 

đứng. 

            b. Với mối hàn đấu đầu thành bồn có chiều dày lớn hơn 3/8 inch (9mm) 

nhưng nhỏ hơn hoặc 1 inch (25mm), 

-  Những vị trí chụp sẽ giống với như với Mục a ở trên. 

-  Thêm vào đó, tất cả các điểm giao giữa đường hàn đứng và đường hàn 

ngang ở những tấm thành bồn trong khoảng độ dày này sẽ được kiểm tra RT. 

Mỗi phim phải chỉ ra hình ảnh rõ ràng không ít hơn 2 inches chiều dài đường 

hàn đứng ở mỗi phía của điểm giao.  
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-  Ở tằng thấp nhất, 2 vị trí sẽ được chọn trên mỗi đường hàn đứng để 

kiểm tra RT. Một phim sẽ được chọn ở vị trí gần đáy đường hàn và phim kia 

chọn ở vị trí bất kỳ. 

 

 c. Với mối hàn đứng cho thành ống có chiều dày lớn hơn 1  inch. 

-  Tất cả các đường hàn đứng sẽ được kiểm tra RT toàn bộ. 

-  Tất cả các vị trí giao giữa đường hàn đứng và đường hàn ngang ở những 

tấm thành bồn trong khoảng độ dày này sẽ được kiểm tra RT. Mỗi phim phải chỉ 

ra hình ảnh rõ ràng không ít hơn 2 inches chiều dài đường hàn đứng ở mỗi phía 

của điểm giao. 

d. Các mối hàn đấu đầu tại các manhole hay nozzle gắn quanh thành bồn sẽ 

được kiểm tra RT toàn bộ. 

       2.2.1.2- Các yêu cầu áp dụng với đường hàn ngang  

- Một vị trí chụp ở 10 feet đường hàn ngang đấu đầu đầu tiên có cùng 

dạng mối hàn và bề dày không quan tâm tới số thợ hàn. 

-  Một vị trí chụp bổ xung ứng với mỗi 200 feet đường hàn ngang và các 

yếu tố còn lại của đường hàn đứng vẫn được giữ nguyên như dạng mối hàn và 

chiều dày. 

       2.2.1.3.  Tiêu chuẩn đánh giá  RT 

 Những mối hàn được kiểm tra bằng chụp ảnh phóng xạ RT sẽ được đánh 

giá đạt hay phải sửa theo Paragraph UW-51(b) tài liệu Section VIII của  ASME 

Code. 

       2.2.2.  Tiêu chuẩn đánh giá UT 

 Tiêu chuẩn đánh giá sẽ được sự đồng ý thông qua của người mua hàng 

và nhà sản xuất. 

        2.2.3.  Tiêu chuẩn đánh giá MT 

 Tiêu chẩn đánh giá, loại bỏ và sửa chữa khuyết tật tuân theo tài liệu  

Section VIII của ASME Code, Phụ lục 6, Phần 6-3, 6-4 và 6-5. 

        2.2.4.  Tiêu chuẩn đánh giá PT 

 Tiêu chẩn đánh giá, loại bỏ và sửa chữa khuyết tật tuân theo tài liệu  

Section VIII của ASME Code, Phụ lục 8, Phần 8-3, 8-4 và 8-5. 
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3. Trình tự thực hiện: 

TT Nội dung Hình vẽ minh họa 
Dụng cụ- 

thiết bị 

Yêu cầu đạt 

được 

1 Cắt mẫu 

 

 

- Bản vẽ chi 

tiết của mẫu 

- Máy cưa 

ngang 

- Máy phay 

vạn năng 

- Cắt mẫu đúng 

vị trí quy định 

- Mẫu đúng 

kích thước 

2 
Kẹp mẫu 

thử 

 

- Máy thử 

kéo 

- Kẹp mẫu đủ 

lực kẹp 

- Kẹp đúng vị 

trí, đảm bảo 

chắc chắn 

3 
Khởi động 

Computer 

 

- Máy tính 

- Cable kết 

nối 

- Phần mềm 

Test max 

- Khai báo đúng 

thông số, tính 

chất vật liệu, 

kích thước 

- Khai báo đúng 

giá trị cần đo 

- Tỷ lệ biểu đồ 

output đủ để 

xác định kết 

quả 
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4 Kéo 

 

- Máy tính 

- Máy thử 

kéo 

- Hướng dẫn 

sử dụng máy 

- Đảm bảo an 

toàn 

- Ra lệnh mềm 

từ máy tính 

5 
Đọc ghi kết 

quả 

 

- Form báo 

cáo thử kéo 

- Máy in và 

giấy in 

Ghi chính xác 

kết quả vào 

Form bao cáo. 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tập và sản phẩm thực hành 

Câu 1: Cho biết tiêu chuẩn đánh giá UT theo tiêu chuẩn API 

Câu 2:  Đánh giá chất lượng mối hàn bằng phương pháp thử kéo và viết 

báo cáo. 
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Đánh giấ kết quả học tập 

 

TT Tiêu chí đánh giá 
Cách thức và 
phƣơng pháp 

đánh giá 

Điểm 

tối đa 

Kết quả 

thực 
hiện của 

ngƣời 
học 

I Kiến thức    

1 Tiêu chuẩn API 1104 

Làm bài tự luận, 

đối chiếu với nội 

dung tiêu chuẩn 

5  

1.1 Nêu đúng phạm vi ứng dụng 

của tiêu chuẩn API 1104  

1,5  

1.2 Trình bày đầy đủ tiêu chuẩn 

đánh giá NDT 

3,5  

2 Tiêu chuẩn API 650 

Làm bài tự luận, 

đối chiếu với nội 

dung tiêu chuẩn 

5  

2.1 Nêu đúng phạm vi ứng dụng 

của tiêu chuẩn API 650  

1,5  

2.2 Trình bày đầy đủ tiêu chuẩn 

đánh giá NDT 

3,5  

                                        Cộng: 10 đ  

II Kỹ năng    

1 Lựa chọn tiêu chuẩn đánh giá 

phù hợp  
Quan sát, theo dõi 1 

 

2 Thiết bị, dụng cụ, vật liệu kiểm 
tra. 

Giám sát các thao 
tác, đối chiếu với 

tiêu chuẩn sử 
dụng 

2 
 

2.1 Sự thành thạo khi sử dụng thiết 

bị kiểm tra 
0,5 

 

2.2  Sự thành thạo khi sử dụng 
dụng cụ kiểm tra 

0,5 
 

2.3 Sự thành thạo khi lựa chọn vật 

liệu kiểm tra 
1 

 

3 Cắt phôi mẫu chính xác Theo dõi quan sát 

các thao tác, đối 
chiếu với các 
bước cắt phôi mẫu 

1,5 

 

4 Kẹp phôi chính xác, chắc chắn Theo dõi quan sát 
các thao tác, đối 

chiếu với tiêu 
chuẩn thực hiện 
các bước kẹp phôi 

mẫu 

1,5 
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5 Thao tác với máy tính thành 

thạo 

Theo dõi quan sát 

các thao tác, đối 

chiếu với quy 

trình thao tác 

1,5 

 

6 Kéo phôi mẫu chính xác Theo dõi quan sát 

các thao tác, đối 

chiếu với quy 

trình kéo phôi 

1,5 

 

7 Đọc chính xác kết quả kiểm tra 

và so sánh với tiêu chuẩn  

Theo dõi, đối 

chiếu với tiêu 

chuẩn 

1,5 

 

                                      Cộng: 10 đ  

III Thái độ    

1 Tác phong công nghiệp  6  

1.1 Đi học đầy đủ, đúng giờ Theo dõi việc 

thực hiện, đối 

chiếu với nội quy 

của trường. 

1 

 

1.2 Không vi phạm nội quy lớp 

học 

Theo dõi, kiểm 

tra 
1 

 

1.3 Bố trí hợp lý vị trí làm việc 

  

Theo dõi quá 

trình làm việc, 

đối chiếu với tính 

chất, yêu cầu của 

công việc. 

1 

 

1.4 Tính nhanh nhẹn, chịu khó 

trong học tập 

Quan sát việc 

thực hiện bài tập 
1 

 

1.5 Ý thức hợp tác làm việc theo 

nhóm 

Quan sát quá 

trình thực tập làm 

việc theo tổ, 

nhóm 

1 

 

1.6 Tính cẩn thận, chính xác khi sử 

dụng thiết bị, dụng cụ 

Quan sát quá 

trình thực tập 
1 

 

2 Đảm bảo thời gian thực hiện 

bài tập  

 

Theo dõi thời 

gian, đối chiếu 

với thời gian quy 

định  

1 

 

3 Đảm bảo an toàn lao động và 

vệ sinh công nghiệp 

Theo dõi thao tác, 

đối chiếu với tiêu 
3 
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3.1 Thận trọng, an toàn chuẩn quy định về 

an toàn và vệ sinh 

công nghiệp 

1  

3.2 Đầy đủ bảo hộ lao động( quần 

áo BHLĐ, thẻ học sinh, giày, 

mũ, găng tay len..) 

1 

 

3.3 Vệ sinh công nghiệp đúng quy 

định 
1 

 

                                        Cộng 10 đ  

 

 

KẾT QUẢ HỌC TẬP  

 

Tiêu chí đánh giá 
Kết quả thực 

hiện 
Hệ số 

Kết qủa 

học tập 

Kiến thức   0,3  

Kỹ năng  0,5  

Thái độ  0,2  

Cộng  
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