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MỞ ĐẦU

Hiện nay, Việt Nam đang định hướng tập trung cải tiến, đổi mới thiết bị công
nghệ nhằm đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh
của sản phẩm và doanh nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế. Cùng với yêu
cầu hội nhập thì yêu cầu về nâng cao chất lượng và giảm giá thành sản phẩm, các
công trình công nghiệp ngày càng tăng và cấp thiết. Do đó, ứng dụng và phát triển
công nghệ cao vào thực tế đời sống và sản xuất là con đường tối ưu để khắc phục
nguy cơ tụt hậu xa hơn nữa, nhanh chóng thực hiện được mục tiêu công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước.
Trong các ứng dụng công nghệ cao, kiểm tra không phá hủy mẫu (NonDestructive-Testing) là một ứng dụng thiết thực và có tầm quan trọng nhất định
trong các quá trình sản xuất công nghiệp. Một ứng dụng nổi bật của kỹ thuật Hạt
nhân vào công nghệ kiểm tra không phá hủy mẫu là phương pháp chụp ảnh bức xạ
(Radiography-Radiographic Testing – RT). Chụp ảnh bức xạ công nghiệp thường
được áp dụng cho các sản phẩm như vật rèn, đúc, hàn, là phương pháp phát hiện tin
cậy nhất các bất liên tục thể tích nằm trong vật liệu kiểm tra trong công nghiệp (nồi
hơi, đường ống áp lực, kết cấu mối hàn..), được áp dụng ở hầu hết các giai đoạn sản
xuất khác nhau từ vật liệu phôi ban đầu đến các quá trình thi công, kiểm soát chất
lượng sản phẩm cuối cùng cũng như kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng khi sản phẩm đã
đem vào sử dụng.
Ngày nay, phương pháp kiểm tra không phá hủy mẫu đã được ứng dụng khá
rộng rãi trên thế giới và ngày càng chứng tỏ được vai trò của chúng trong các ngành
công nghiệp trọng điểm của Việt Nam và đem lại những hiệu quả kinh tế kỹ thuật
đã được xã hội thừa nhận nhưng trong thực tế, vì nhiều lý do, việc áp dụng các
phương pháp này vẫn đang ở mức độ hết sức hạn chế.
Xuất phát từ thực tế đó, luận văn này đi vào nghiên cứu thực nghiệm công
nghệ kiểm tra không phá hủy mẫu với đối tượng nghiên cứu chính là phương pháp
chụp ảnh bức xạ công nghiệp với máy phát tia X công nghiệp “RIGAKU-200EGM”
tại Trung tâm Đào tạo – Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt để kiểm tra và giải đoán
khuyết tật hàn của một số vật liệu kim loại thép có cấu hình khác nhau: dạng tấm
phẳng, dạng ống tròn và dạng chữ T. Để từ đó có thể mở rộng ra nghiên cứu nhiều
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hơn về công nghệ kiểm tra không hủy mẫu và đem vào ứng dụng nhiều hơn trong
thực tế.
Ngoài phần mở đầu và kết luận, trong khuôn khổ của luận văn bao gồm 3
chương.
Chương 1: Tổng quan: Trình bày tổng quan về phương pháp kiểm tra không
phá hủy mẫu; cơ sở vật lý của phương pháp chụp ảnh phóng xạ; kỹ thuật chụp ảnh
phóng xạ tia X; phim và chất lượng ảnh.
Chương 2: Phương pháp thực nghiệm: Thiết bị và dụng cụ dùng trong thực
nghiệm; qui trình tiến hành thực nghiệm mẫu thực nghiệm và bố trí thực nghiệm.
Chương 3: Kết quả và thảo luận: Trình bày kết quả thực nghiệm đo được
đánh giá kết quả và đọc các khuyết tật đối với từng mẫu vật.
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CHƯƠNG 1.

TỔNG QUAN LÝ THUYẾT

Nguyên lí cơ bản của kiểm tra không phá hủy mẫu

1.1.

1.1.1. Định nghĩa về NDT
Kiểm tra không phá hủy mẫu bao gồm các phương pháp dùng để phát hiện các
hư hại, khuyết tật, kiểm tra đánh giá tính toàn vẹn của vật liệu, kết cấu, chi tiết hoặc
để xác định các đặc trưng của đối tượng mà không làm ảnh hưởng đến khả năng sử
dụng của đối tượng kiểm tra.
1.1.2. Các phương pháp kiểm tra không phá hủy mẫu


Các phương pháp có khả năng phát hiện các khuyết tật nằm sâu bên trong
(và trên bề mặt) của đối tượng kiểm tra:

-

Phương pháp chụp ảnh phóng xạ dùng phim (Radiographic Testing- RT),

-

Phương pháp chụp ảnh phóng xạ kỹ thuật số (Digital Radiographic
Testing- DR)

-

Phương pháp kiểm tra siêu âm (Ultrasonic Testing- UT).



Các phương pháp có khả năng phát hiện các khuyết tật bề mặt (và gần bề
mặt)

-

Phương pháp kiểm tra thẩm thấu chất lỏng (Liquid Penetrant Testing- PT)

-

Phương pháp kiểm tra mắt hay còn gọi là phương pháp quang học

-

Phương pháp kiểm tra bột từ (Magnetic Particle Testing- MT)

-

Phương pháp kiểm tra dòng xoáy (Eddy Current Testing- ET)...

Một số ứng dụng quan trọng của kiểm tra không phá hủy mẫu
NDT được dùng rộng rãi trong hầu hết các ngành công nghiệp, đặc biệt là
trong các ngành công nghiệp dầu khí, cơ khí, hàng không, năng lượng (nhiệt điện,
thuỷ điện, hạt nhân), đóng tàu, công nghiệp hoá chất và chế biến thực phẩm. Trong
ngành dầu khí, NDT dùng để kiểm tra chất lượng, độ an toàn và toàn vẹn của các
đường ống dẫn dầu, bồn chứa, dàn khoan, hệ thống ống dẫn và bình áp lực của nhà
máy lọc dầu, nhà máy khí hoá lỏng v.v. Trong ngành cơ khí chế tạo, NDT dùng để
kiểm soát và đánh giá chất lượng của các sản phẩm đúc, nén, kéo và đặc biệt là chất
lượng mối hàn của các cấu kiện, thiết bị đòi hỏi cao về chất lượng và an toàn. Trong
ngành hàng không NDT là công cụ không thể thiếu trong bảo trì bảo dưỡng và đảm
3

bảo an toàn cho máy bay dân dụng và quân sự. Hệ thống nồi hơi áp lực trong nhà
máy nhiệt điện, tua bin cánh quạt trong nhà máy thuỷ điện v.v là các lĩnh vực ứng
dụng quan trọng trong ngành năng lượng. Trong công nghiệp đóng tàu, chỉ đối với
mỗi một con tàu, ụ nổi mà đã có hàng trăm tấn thép, hàng trăm đường hàn đòi hỏi
phải kiểm tra chất lượng bằng các kỹ thuật không phá huỷ.
1.2. Cơ sở vật lí của phương pháp chụp ảnh phóng xạ
1.2.1. Sự ra đời, bản chất của bức xạ tia X
Lịch sử phát hiện ra tia X bởi Roentgen 1895 trong lúc ông đang làm thực
nghiệm nghiên cứu sự phóng điện trong chất khí và sự xác định được hoạt độ phóng
xạ bởi Becquerel 1896 đã đánh dấu sự ra đời và phát triển ngày càng mạnh mẽ
phương pháp chụp ảnh phóng xạ ứng dụng trong các ngành công nghiệp và y tế.
Phổ của tia X là phổ liên tục với chiều dài bước sóng tương ứng với λ = c/ γ
với c là vận tốc ánh sáng, γ là tần số dao động riêng.
1.2.2. Tính chất của bức xạ tia X
- Tia X là bức xạ không nhìn thấy được do đó không cảm nhận được bằng
giác quan con người.
- Có khả năng làm phát quang một số chất.
- Các tia X chuyển động với vận tốc ánh sáng.
- Là tia bức xạ nên chúng có thể gây nguy hại cho tế bào sống
-

Gây ion hóa vật chất
Truyền theo một đường thẳng, chúng là bức xạ điện từ.
Tuân theo định luật tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách.
Có thể xuyên qua những vật mà ánh sáng không truyền qua được và khả

năng xuyên sâu phụ thuộc vào năng lượng của photon, mật độ và chiều dày
của lớp vật chất.
- Có tác dụng lên lớp nhũ tương của phim ảnh.
- Khi đi qua lớp vật chất chúng bị hấp thụ, phản xạ và tán xạ.
1.2.3. Quy luật tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách
Định luật tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách được biểu diễn qua công
thức:
I
I

1

2



r2

2

 r1

2
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D
D

1

2

Với: r1, r2 là khoảng cách từ nguồn đến vị trí 1 và 2;
I1, I2 là cường độ bức xạ tại vị trí 1và 2;
D1, D2 là suất liều chiếu tại khoảng cách r1, r2 tính từ nguồn phóng xạ.
1.2.4. Quá trình tương tác của bức xạ với vật chất
1.2.4.1. Hấp thụ quang điện
Trong quá trình này một photon mất hết năng lượng để giải phóng một điện tử
lớp quỹ đạo ra khỏi nguyên tử. Photon biến mất, năng lượng của photon được dùng
để đánh bật điện tử ra khỏi quỹ đạo và cung cấp cho nó một động năng nào đó.

Bức xạ tới

Điện tử
quang điện

Hình 1.1. Hấp thụ quang điện

1.2.4.2. Tán xạ Compton
Hiện tượng tán xạ của photon có năng lượng cỡ vài trăm keV hoặc lớn hơn
(tương đương với bước sóng   1Ao) khi va chạm đàn hồi với một điện tử tự do
của nguyên tử tạo ra một điện tử chuyển động gọi là điện tử compton.
Photon truyền một phần năng lượng của mình cho một điện tử làm nó tách ra
khỏi nguyên tử và chuyển động với vận tốc nào đó trong khi photon tới bị tán xạ và
lệch đi một góc so với phương ban đầu và năng lượng của nó cũng giảm đi.
Photon tán xạ
Bức xạ tới

Điện tử
Compton

Hình 1.2 Tán xạ Compton
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1.2.4.3. Hiệu ứng tạo cặp
Sự tạo cặp là quá trình biến đổi của photon thành hai hạt cơ bản là negatron và
positron. Quá trình này chỉ xảy ra khi năng lượng của photon gamma tới vượt quá
hai lần khối lượng nghỉ của một electron, nghĩa là h  2m0c2 = 2x0.511MeV =
1.022 MeV,   0.01 A0,  = 3x1020s-1, chuyển động tới gần hạt nhân.
Chú ý: Quá trình này chiếm ưu thế khi gamma tới có năng lượng cao và
chuyển động tới gần hạt nhân có nguyên tử số cao.
electron
Bức xạ tới

positron

Hình 1.3. Hiệu ứng tạo cặp

Positron bị làm chậm dần bởi sự hấp thụ trung gian và biến mất sau đó, như
vậy cả hai photon đều biến mất do tương tác thứ cấp với vật chất.
1.2.4.3. Bề dày hấp thụ một nửa
Bề dày hấp thụ một nửa HVL (Half value layer) là bề dày của một vật liệu cho
trước mà ta sẽ làm cho cường độ của chùm bức xạ phát ra khi đi qua nó giảm xuống
còn một nửa. Bề dày hấp thụ một nửa HVL được xác định từ công thức:
I  I exp(   x )  ln

Với

I
Io



1
2

1
   x
2

ta có: ln 

 I 

   x
 I 
 o 

 x = HVL=

0 .6 9 3



Bề dày hấp thụ 10 lần: TVL (Ten value layer) là bề dày của vật liệu che chắn
mà làm giảm cường độ bức xạ hay liều chiếu đi 10 lần. Tính tương tự như bề dày
hấp thụ một nửa ta có:

TVL 

2 .3



 3 .3 2 H V L
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1.2.5. Nguyên lý ghi nhận bức xạ tia X
Bức xạ tia X và  gây ra những thay đổi quang hoá trong lớp nhũ tương chụp
ảnh của phim tạo ra những thay đổi về mật độ quang học (độ đen) của phim. Độ đen
của phim phụ thuộc vào số lượng và chất lượng của chùm bức xạ đến tương tác với
phim.
Khi bức xạ đến tương tác với lớp nhũ tương của phim sẽ hình thành 1 ảnh ẩn.
Lớp nhũ tương chụp ảnh của phim có chứa những tinh thể AgBr nhỏ li ti. Dưới tác
động của bức xạ có năng lượng h xảy ra quá trình sau:
AgBr + H  Ag + Br
Các nguyên tử AgBr kết hợp lại với nhau hình thành các hạt Br và thoát ra
khỏi tinh thể AgBr, còn các nguyên tử Ag sẽ lắng xuống, hình thành ảnh có thể nhìn
thấy được.
1.3. Phương pháp chụp ảnh bức xạ
1.3.1. Máy phát tia X

Cao thế
Cathode
e

Anode

Sợi đốt
Chùm tia X

Bia

Hình 1.4. Sơ đồ ống phát tia X
Máy phát tia X thường gồm hai bộ phận chính là ống phát và hệ thống điều
khiển. Ống phát tia X là một ống chân không bằng thủy tinh hoặc gốm chứa điện
cực dương (anode) và điện cực âm (cathode). Dưới tác dụng của điện trường các
điện tử phát ra từ cathode sẽ chạy về va đập anode làm phát ra tia X. Hình 1.4 là sơ
đồ của ống phát tia X.
1.3.2. Nguyên lý của chụp ảnh phóng xạ tia-X
Nguyên lý của chụp ảnh phóng xạ tia X chỉ ra ở Hình 1.5. Kỹ thuật này sử
dụng khả năng xuyên sâu của tia X hoặc gamma khi truyền qua vật chất.
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Hình 1.5. Nguyên lý kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp chụp ảnh phóng xạ
Bức xạ có năng lượng cao hơn thì có khả năng xuyên thấu lớn hơn. Không
phải tất cả các tia bức xạ đều xuyên qua vật liệu mà một phần bị hấp thụ bởi chính
vật liệu đó. Nếu có khuyết tật rỗng hay tính không liên tục của vật liệu thì cần chùm
tia bức xạ nhỏ hơn chùm tia xuyên qua vùng vật liệu đồng nhất. Nếu ghi nhận hiện
tượng này bằng phim tia X hay gamma sẽ cho ta một ảnh chỉ ra có hay không sự
hiện diện của khuyết tật. Ảnh này có bóng tối tạo bởi tia-X hay gamma khác nhau
giữa chỗ có và không có khuyết tật. Như vậy, độ nhạy của ảnh chụp phóng xạ dựa
vào nguyên lý che “tối, sáng” của bức xạ trên phim sau khi đi qua vật liệu. Sự khác
nhau của các vùng tối sáng được dịch ra các thông tin liên quan đến cấu trúc bên
trong của vật liệu.
Khác với những phương pháp NDT khác chụp ảnh phóng xạ còn ứng dụng
cho nhiều loại vật liệu khác nhau mà không cần bất kỳ một sự chuẩn bị nào đối với
bề mặt mẫu vật. Phương pháp chụp ảnh phóng xạ cho kết quả kiểm tra tin cậy, số
liệu kiểm tra có thể lưu lại được. Tuy nhiên, phương pháp này cũng có những hạn
chế nhất định là có thể gây nguy hiểm cho con người do phải sử dụng nguồn bức xạ,
khi tiến hành ở hiện trường có thể làm gián đoạn quá trình sản xuất.
1.3.3. Kỹ thuật chụp ảnh phóng xạ các mối hàn
1.3.3.1. Mối hàn đối tiếp
Trong kiểm tra các mối hàn kim loại thì mối hàn đối tiếp hay mối hàn đối đầu
là đối tượng đơn giản nhất đối với chụp ảnh bức xạ tia X. Vị trí của mối hàn có thể
thẳng góc hoặc xiên góc với trục của cấu kiện như (Hình 1.6).
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Hình 1.6. Mối hàn đối tiếp
Đối với loại mối hàn này thì phương pháp chụp ảnh bức xạ tia X có thể thực
hiện được khi nguồn bức xạ tiếp cận từ cả hai phía hoặc chỉ từ một phía của mối
hàn. Thường khi thu ảnh tia X của mối hàn đối tiếp thì tia tâm hay tia trung tâm của
ống Roentgen sẽ được chiếu vuông góc với bề mặt của mối hàn, phim được đặt sát
song song với mặt còn lại của mối hàn (Hình 1.7). Theo phương pháp này cho phép
ta xác định được độ lớn của khuyết tật trong mối nối đối tiếp.

Hình 1.7. Quá trình chụp mối hàn đối tiếp
Ngoài ra khi chụp nghiêng mối hàn, tia tới hướng theo một góc nào đó
so với bề mặt mối hàn. Trong trường hợp này tia tâm chiếu tới
mối hàn dưới một góc nghiêng đi vào vật liệu theo đường dài hơn so với khi
tới vuông góc.

Hình 1.8. chụp ảnh phóng xạ đối với mối hàn đối tiếp dạng nghiêng
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Nếu tia tâm và hướng vuông góc với bề mặt mẫu vật tạo thành một góc  ,
phim được đặt sát song song với mặt còn lại của mối hàn (Hình 1.8).
1.3.3.2. Mối hàn vòng (chu vi) trong các ống
Kỹ thuật đơn tường đơn ảnh
Trong kỹ thuật này phim có thể được gá lắp ở hai phía của mẫu vật. Kỹ thuật
này được minh họa trên hình 1.9, nguồn được gá lắp bên ngoài, phim được gá lắp
bên trong hoặc ngược lại và ở giữa là khu vực cần kiểm tra. Kỹ thuật này thích hợp
để kiểm tra những vật dạng đĩa, ống trụ, các ống có đường kính lớn.
3

1 Nguồn
2

2

2 Phim
3 Tấm chì

1

900

1

SFF
(b)

(a)
Nguồn bên ngoài,
phim bên trong

Nguồn bên trong,
phim bên ngoài

Hình 1.9. Kiểm tra đường ống bằng chụp ảnh phóng xạ truyền qua đơn thành
Ngoài ra, ta có khái niệm kỹ thuật toàn cảnh đó là kỹ thuật mà nguồn phóng xạ
được giữ ở tâm ống, phim được bao phủ quanh mối hàn bên ngoài của ống. Kỹ
thuật này làm giảm thời gian kiểm tra vì toàn bộ chu vi mối hàn được chiếu cùng
một thời gian. Kỹ thuật này áp dụng khi khoảng cách hiệu dụng giữa nguồn và phim
đủ lớn để có độ nhạy cần thiết.
Kỹ thuật truyền qua hai thành
Kỹ thuật này ứng dụng ở những nơi mà không thể gá lắp phim hoặc nguồn bên
trong ống, nguồn và phim được giữ bên ngoài, bức xạ xuyên qua cả hai thành ống.
Do sự hạn chế về vị trí cũng như đường kính ống, ba phương pháp khác nhau của
kỹ thuật này được giới thiệu dưới đây.
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Nguồn
(a)

Nguồn
(b)

Phim

Nguồn
(c)

Phim

Phim

Hình 1.10. Kiểm tra đường ống bằng chụp ảnh xuyên qua hai thành ống
a) Ảnh đơn qua hai thành; b) Ảnh kép qua hai thành; c) Ảnh chồng chập
 Hai tường một ảnh: Nguồn được đặt bên trên thành ống rất gần với đường kính
ngoài do vậy mối hàn nằm ở phía gần nguồn không phủ nhiều lên phần mối hàn
nằm ở phía gần phim, chỉ mối hàn ở phía gần phim được giải thích (hình 1.10.a).
Kỹ thuật này áp dụng với các đường ống có đường kính lớn hơn 90mm đường kính
ngoài. IQI được đặt ở bên cạnh phim. Kỹ thuật này yêu cầu lượng chiếu xạ trên toàn
bộ chiều dài mối hàn.
 Hai tường hai ảnh: Ở đây nguồn phóng xạ được gá lệch nhau so với mặt phẳng
mối hàn sao cho thu được ảnh mối hàn trên phim là một hình ellip và cả hai vùng
mối hàn phía trên và phía dưới trục lớn của ellip đều được dùng để giải đoán kết
quả (hình 1.10.b). Phương pháp này đặc biệt thích hợp cho những đường ống có
đường kính nhỏ từ 90mm trở xuống, IQI được đặt ở phía nguồn.
 Kỹ thuật chồng chập: Kỹ thuật được minh họa trên hình 1.10.c, nguồn được gá ở
khoảng cách Sfd nào đó bên ngoài khúc gấp do vậy trên phim sẽ thấy sự chồng chập
của mối hàn phía nguồn lên mối hàn phía phim. Điều này đỏi hỏi phải chụp tối thiểu
ba lần mỗi lần 1200 để bao phủ toàn bộ chiều dài mối hàn xung quanh ống.
1.3.3.3. Mối hàn chữ T
Hướng của chùm bức xạ tia X hoặc tia gamma có ảnh hưởng một cách đáng kể
lên kết quả kiểm tra các mối hàn chữ T bằng chụp ảnh bức xạ. Do đó, ta cần phải
xác định một hướng phát chuẩn cho chùm tia bức xạ.
Trong hình (1.11.a) bề dày xuyên thấu của mối hàn sẽ nhỏ đi ở một chỗ nào đó
và như thế theo quy tắc, chùm tia bức xạ sẽ chiếu định hướng ở một góc 300.
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Trong hình (1.11.b) theo quy tắc chùm tia bức xạ được chiếu theo một hướng
ở góc 450.
Bức xạ tia x
(chiếu lần 2)

Bức xạ tia x
(chiếu lần 1)
Bức xạ tia X
T2

T2

T1, T2: Bề dày kim loại
có bản.

0

30

0

45

TA = 1.1  (T1 + T2)

T1

T1

TA: Bề dày vật liệu

Film

Phim

TA = 1.4  (T1 + T2)

0

0

(a) Góc phát chùm tia bức xạ là 30

(b) Góc phát chùm tia bức xạ là 45

Hình 1.11. Hướng truyền của chùm bức xạ tia X vào bề dày vật liệu của các
mối hàn chữ T
Trong một mối hàn chữ T, phần kiểm tra có bề dày xuyên thấu lớn nhất bằng
khoảng hai lần bề dày xuyên thấu nhỏ nhất. Do đó, nếu ta thực hiện chụp ảnh bức
xạ theo hướng này (bề dày lớn), thì khó tạo được toàn bộ hình ảnh của phần được
kiểm tra nằm trong phạm vi một dải độ đen cao.
1.4. Phim, xử lý phim và đánh giá chất lượng ảnh
1.4.1. Cấu tạo phim chụp ảnh

Hình 1.12. Cấu tạo phim chụp ảnh
Lớp nền được được làm bằng Polyeste, dày 0.1750.2 mm, dẻo dễ uốn, trong
suốt, nhẹ bền và trơ với các chất hoá học.
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Lớp nhũ tương là các hạt tinh thể muối AgBr rất mịn có kích thước
0.221.7m phân bố đều trong lớp Gelatin dày 0.010.015 mm. Mỗi hạt tinh thể
gồm 2100 phân tử AgBr. Lớp nhũ tương này rất nhạy với bức xạ tia X, tia gamma,
ánh sáng, nhiệt độ … đây chính là lớp tạo ảnh khi chụp nên nó là lớp quan trọng
nhất của phim.
Lớp kết dính được tạo từ hỗn hợp gelatin và chất kết dính nhằm đảm bảo cho
chất nhũ tương mỏng bám chặt vào lớp nền.
Lớp bảo vệ là lớp Gelatin mỏng, dày 1m, được làm cứng để bảo vệ lớp nhũ
tương bên trong.
Trong cấu trúc phim, lớp nhũ tương là lớp đóng vai trò quan trọng nhất. Vốn
rất nhạy với tia X, tia gamma, ánh sáng, nhiệt độ và một số hóa chất v.v.. nên cần
thận trọng khi bảo quản phim chưa chụp.
1.4.2. Các đặc trưng phim
1.4.2.1. Độ đen của phim chụp ảnh bức xạ
Một cách định lượng, mật độ quang học của ảnh chụp bức xạ được định nghĩa
như là mức độ làm đen một ảnh chụp bức xạ sau khi xử lý tráng rửa phim.
Theo một cách định lượng thì độ đen được xác định theo mối quan hệ sau:
Độ đen = D = log10(I0/It)
trong đó: I0 = cường độ ánh sáng tới phim.
It = cường độ ánh sáng truyền qua phim.
Tỷ số I0/It được gọi là độ cản sáng của ảnh chụp bức xạ trong khi đó ngược lại:
It/I0 được gọi là độ truyền ánh sáng qua ảnh chụp bức xạ. Dải mật độ phim chấp
nhận trong chụp ảnh phóng xạ công nghiệp là từ 1.5 đến 3.3. Ảnh chụp bức xạ càng
đen thì ta nói rằng độ đen của ảnh chụp bức xạ càng lớn.
1.4.2.2. Độ mờ
Độ mờ của phim chính là độ đen vốn có của phim. Độ mờ tạo nên bởi hai
nguyên nhân sau: Độ đen có sẵn trong lớp nền của phim vì lớp nền của phim không
hoàn toàn trong suốt, độ mờ hóa học gây bởi một số hạt có khả năng tự giải phóng
ra các nguyên tử bạc ngay cả khi không bị chiếu. Độ mờ phim biến đổi theo loại và
tuổi của phim, điều kiện xử lý. Các giá trị độ mờ cho phép từ 0.2 đến 0.3 thường
dùng để kiểm tra chất lượng phim và điều kiện xử lý, ánh sáng an toàn, hóa chất,…
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1.4.2.3. Tốc độ phim
Tốc độ phim được định nghĩa là nghịch đảo của liều chiếu toàn phần tính bằng
Roentgen của một phổ bức xạ đặc trưng tạo ra một độ đen cho trước trên phim. Tốc
độ phim thường phụ thuộc vào kích thước hạt và năng lượng bức xạ, phim có kích
thước hạt càng lớn thì có tốc độ càng cao và khi năng lượng bức xạ tăng lên thì tốc
độ phim sẽ bị giảm xuống. Kích thước hạt của phim ảnh hưởng đến thời gian chiếu
và chất lượng ảnh. Phim có hạt cực mịn hoặc mịn cho chất lượng tốt hơn. Phim mà
các hạt của nó bắt đầu tham gia vào phản ứng khi bị chiếu xạ sớm hơn những phim
khác thì đó là những phim có tốc độ cao, những phim này có kích thước hạt lớn hơn
nên độ nét giảm. Các hạt của phim có tốc độ cao sẽ cho ra mật độ yêu cầu sớm hơn
phim có vận tốc thấp.
1.4.2.4. Độ tương phản phim
Độ tương phản phim hay còn gọi là gradient của phim: một trong những yếu
tố xác định độ tương phản ảnh chụp bức xạ tại một độ đen nào đó.
Độ tương phản của ảnh chụp bức xạ là sự khác biệt về độ đen giữa hai vùng kế
cận nhau trên một ảnh chụp bức xạ.
Mặc dù độ tương phản của phim là hữu dụng nhưng cũng khó xác định chính
xác. Trong thực tế người ta thường tính độ tương phản trung bình theo biểu thức:
Gd 

D 2  D1
lg E 2  lg E 1



D
 (lg E )

Trong đó E1, E2 là liều chiếu gây ra độ đen tương ứng D1, D2 tại hai điểm kế
cận trên đường cong.
1.4.2.5. Độ nét
Độ nét của ảnh ghi được trên phim phụ thuộc vào kích thước và phân bố các
hạt tinh thể AgBr trong lớp nhũ tương. Nói chung các hạt càng nhỏ thì càng có
nhiều thành phần mịn tham gia vào quá trình tạo ảnh. Có hai yếu tố ảnh hưởng đến
độ nét của phim là độ hạt và hiệu ứng của các điện tử thứ cấp. Độ nét phụ thuộc
vào:
-Loại phim sử dụng: Nhanh, chậm hay thô.
-Chất lượng của bức xạ chiếu.
-Loại màng tăng cường.
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1.4.2.6. Màn tăng cường
Dùng để tăng cường khả năng nhạy cảm với phim của tia bức xạ. Có ba loại
màn tăng cường thường được sử dụng: màn chì, màn huỳnh quang và màn kim loại.
Ở đây sẽ giới thiệu về màn chì.
Màn chì là những lá chì mỏng dán trên miếng giấy. Độ dày của tấm chì
thường là 0.01, 0.02 và 0.03 mm. Các tấm màn chì thường được đặt trước và sau
một tấm phim để trong cassette khi chụp. Tấm màn chì phía trước có hai chức năng:
Lọc các bức xạ năng lượng thấp, tăng cường hiệu suất quang điện lên phim từ hiệu
ứng quang điện và hiệu ứng Compton, màn chì phía sau phim thường dày hơn và có
chức năng hấp thụ các năng lượng tán xa. Hiệu ứng tăng cường màn chì có hiệu quả
hơn khi năng lượng bức xạ trên 150 kV, dưới 150 kV hiệu ứng phản xạ sẽ vượt trội
hiệu ứng tăng cường. Màn chì cần bảo quản tốt, tránh bị trầy xước, xây xát, các nếp
gấp, … Những màn chì không tốt cần phải loại bỏ.
1.4.2.7. Độ nhòe hình học
Độ nhòe hình học được tính theo biểu thức sau:

U

g



F *c
S fd  c

Trong đó: Ug là độ nhòe hình học.
F là kích thước nguồn.
Ofd hay c là khoảng cách từ vật đến phim.
b là khoảng cách từ nguồn đến vật.
Sfd là khoảng cách từ nguồn đến phim.

Hình 1.13. Độ nhòe hình học của ảnh phóng xạ
Trong thực tế độ nhòe hình học càng nhỏ thì chất luợng ảnh càng tốt do vậy
nguyên tắc sau đưa ra để giảm độ nhòe hình học đến mức tối thiểu:
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- Nguồn hay kích thước bia nhỏ nhất có thể có trong thực tế, nguồn lý tưởng là
nguồn điểm.
- Khoảng cách giữa nguồn và vật thể lớn nhất có thể được.
- Phim gần như tiếp xúc với vật thể.
- Vị trí nguồn đặt sao cho bức xạ xuyên qua toàn bộ chiều dày vật thể.
- Phim phải được đặt sát với bề mặt của vật kiểm về phía đối diện với nguồn.
1.4.3. Vỏ, bao kín (Cassette)
Làm bằng chất dẻo dễ uốn hoặc bìa cứng. Cassette dẻo dễ uốn được chế tạo từ
nhựa PVC màu đen, bền và được sử dụng rộng rãi ngoài công trường, do nó thích
hợp với hình dạng các đối tượng kiểm tra khác nhau như: ống, đường hàn tròn.
Cassette có hai dạng:
- Cassette có hai bao – một bao nằm bên trong và một bao nằm bên ngoài
được lồng vào nhau (là loại vỏ sử dụng trong luận văn này).
- Cassette có một bao – có một nắp nylon gài vào một khoá để bảo vệ cho
phim không bị lộ sáng. Cũng có loại cassette mở ra hoặc đóng lại tại nơi tiếp xúc
bằng cách dán nắp lại.
Cassette bìa cứng gồm có một tấm nhôm mỏng đặt ở đằng trước cùng với một
kẹp ép xuống để giữ cho phim và màn tăng cường tiếp xúc tốt với nhau (sử dụng
phù hợp với các đối tượng phẳng, vỏ tàu…).
1.4.4. Kỹ thuật tráng rửa phim
Quá trình xử lý phim phải được thực hiện một cách cẩn thận trong ‘phòng tối’
chỉ có ánh sáng an toàn để tránh không để phim bị chiếu bởi ánh sáng ban ngày gây
ảnh hưởng chất lượng ảnh hoặc hỏng phim.
1.4.4.1. Quá trình hiện ảnh
Khi đưa phim vào dung dịch hiện những tinh thể không bị chiếu sẽ không bị
ảnh hưởng và bị giải phóng đi ở giai đoạn này. Những tinh thể bị chiếu thì sẽ bị tác
động của thuốc hiện, tách bạc ra khỏi hỗn hợp và lắng đọng thành các hạt bạc kim
loại nhỏ bé, các hạt này tạo ra hình ảnh của bạc màu đen. Nhiệt độ càng cao thì việc
hiện ảnh được thực hiện càng nhanh, tuy nhiên ở nhiệt độ 200C ta thu được kết quả
tối ưu. Trong quá trình hiện ảnh “rung, lắc” là quan trọng nhất và được thực hiện
bằng tay. Rung lắc làm phim dao động trong dung dịch như vậy thì dung dịch được
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tiếp xúc tốt với bề mặt của phim sao cho phản ứng hợp lý được xảy ra giữa nhũ
tương của phim và dung dịch. Nếu không rung lắc thì phim thu được sẽ không đạt
chất lượng và có thể có đường sọc. Quá trình này thực hiện trong khoảng thời gian
cỡ 5 phút.
1.4.4.2. Giũ phim (Fixer).
Sau khi hiện, phim được giũ trong thùng khoảng 30 đến 60 giây. Trong thùng
chứa một dung dịch 2.5% Glacial acetic acid, tác dụng của acid này là để dừng tác
động của chất hiện đến phim đồng thời nó cũng ngăn được việc truyền chất hiện
vào thùng chứa dung dịch hãm và làm hỏng chất hãm. Ngoài việc sử dụng dung
dịch acid trên ta có thể sử dụng nước sạch đang chảy ít nhất là 1 đến 2 phút để thay
thế.
1.4.4.3. Hãm phim (Stopper)
Chức năng của giai đoạn này là làm ngừng quá trình hiện ảnh, giải phóng tất
cả các halide bạc không được chiếu khỏi nhũ tương và giữ lại hạt bạc đã được chiếu
trở thành một ảnh thực. Khoảng thời gian từ khi đặt phim vào dung dịch hãm đến
khi biến mất màu sữa vàng ban đầu được gọi là thời gian làm sạch, thời gian hãm
khoảng 5 phút đồng thời thao tác rung lắc cũng được tiến hành. Chất hãm phải giữ ở
nhiệt độ giống nhiệt độ của chất hiện và trong thùng giũ (180C đến 240C).
1.4.4.4. Rửa phim (Washer)
Nhũ tương của phim mang theo một số hóa chất từ thùng hãm sang thùng
nước rửa. Nếu hóa chất này bị giữ lại trên phim nó sẽ làm cho phim bị biến màu và
bị ố sau một thời gian lưu giữ. Để tránh điều này thì phim phải được rửa sạch những
hóa chất này. Cần lưu ý là nước trong thùng phải sạch, đang chảy, các thanh và kẹp
của giá treo phải đảm bảo được nhúng vào nước. Thời gian rửa ít nhất là 30 phút,
nhiệt độ của nước trong khoảng 200C đến 250C để nhũ tương không bị làm mềm
hay rửa đi mất.
1.4.4.5. Làm khô phim(Dryer)
Giai đoạn này đơn thuần chỉ để làm khô phim trước khi đọc và giải đoán kết
quả. Thông thường trong các công việc chụp ảnh trong công nghiệp người ta thường
phơi phim kẹp trên những giá treo ở những nơi khô ráo thoáng mát không bụi bẩn
và chờ cho đến khi phim khô hoặc có thể dùng tủ sấy nhằm làm cho phim nhanh
khô hơn nhưng nhiệt độ của tủ dùng sấy phim không được vượt quá 500C.
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1.4.5. Đánh giá chất lượng ảnh
Khoảng cách ngắn nhất từ nguồn tới phim mà vẫn đảm bảo vùng nửa tối nằm
trong giới hạn cho phép:
Sfd  Ofd * (

F

 1)

P

Quy định đối với các phép kiểm tra bằng chụp ảnh phóng xạ có yêu cầu khắt
khe thì độ nhòe cho phép là P = 0.25mm và đối với các phép kiểm tra thông thường
là 0.5mm. Khi đó từ biểu thức mới có ta có thể tính được khoảng cách Sfd tối thiểu
cho chụp ảnh phóng xạ công nghiệp theo qui định nêu trên là:
Sfdmin = Ofd (F/ 0.25 1) đối với việc kiểm tra khắt khe.
Sfdmin = Ofd (F/ 0.5 1) đối với việc kiểm tra thông thường.
 Độ nhạy phát hiện khuyết tật

Sf (%) = (

Kích thước nhỏ nhất của khuyết tật phát hiện được
Bề dày mẫu vật

)*100%

 Tính và đánh giá độ nhạy chụp ảnh phóng xạ
Độ nhạy chụp ảnh phóng xạ được đánh giá bởi công thức sau:
Kích thước dây, lỗ, bậc nhỏ nhất nhìn thấy được
Độ nhạy (%) = (

)*100%
Bề dày mẫu vật

1.4.6. Vật chỉ thị chất lượng ảnh
Tùy theo tiêu chuẩn quy định của mỗi quốc gia mà người ta dùng những loại
IQI với các tính năng khác nhau để đánh giá, xác định độ nhạy ảnh chụp, đặc tính
cơ bản của IQI là vật liệu chuẩn, nói chung, càng giống với mẫu vật kiểm tra càng
tốt, kích thước phải chính xác.
IQI loại dây là một bộ các sợi dây thẳng (dài 25mm hoặc 50mm) được đặt
song song cách nhau 5mm và được ép giữa hai lớp vật liệu có độ hấp thụ tia X thấp
như lớp polyethylene.
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Bảng 1.1. Các đường kính dây IQI loại DIN
Đường kính dây (mm)
Dây số
Dung sai
3.20
2.50

1
±0.03

2

2.00

3

1.60

4

1.25

±0.02

5

1.00

6

0.80

7

0.63

8

0.50

9

0.40

±0.01

10

0.32

11

0.25

12

0.20

13

0.16

14

0.125

15
±0.005

0.100
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Đường kính dây có dung sai ± 5%
Các dây được đặt song song cách nhau 5mm và được ép giữa hai lớp vật liệu
có độ hấp thụ tia X thấp như lớp polyethylene. Nếu dùng bộ dây có đường kính nhỏ
thì chỉ cần căng trực tiếp lên một khung thép, tuy nhiên nó không được chắc chắn.
Trên IQI cần bố trí rõ các chữ cái đặc trưng cho loại vật liệu kiểm tra, số dây và
đường kính của nó. Trong số các mẫu IQI loại dây thì loại DIN là thông dụng nhất.
Hình 1.14 là mẫu IQI dùng cho chụp thép theo tiêu chuẩn của Đức gồm bảy dây từ
dây số mười đến dây số mười sáu, kích thước dây nêu trong bảng 1.1.
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50

DIN62FE

10ISO16
Hình 1.14. Mẫu thiết kế vật chỉ thị chất lượng ảnh loại DIN
Bảng 1.2. Các thông số về IQI theo chuẩn DIN
Số của dây tương đương với bảng
1.3

Ký hiệu

Dây
Chiều
dài

Vật
liệu

Thép
Sắt hoặc
không
các sản
hợp
phẩm
kim
thép

DIN FE

1/7

1

2

3

4

5

6

7

50

DIN FE

6/12

6

7

8

9

10

11

12

50

DIN FE

10/16 10

11

12

13

14

15

16

Hoặc
25

DIN CU 1/7

1

2

3

4

5

6

7

50

DIN CU 6/12

6

7

7

9

10

11

12

50

DIN CU 10/16 10

11

12

13

14

15

16

50
hoặc
25

DIN AL

1/7

1

2

3

4

5

6

7

50

DIN AL

6/12

6

7

7

9

10

11

12

50

DIN AL

10/16 10

11

12

13

14

15

16

50
hoặc
25

20

Được
dùng để
kiểm tra

Đồng

Đồng
thiết
hoặc các
hợp kim
của
chúng

Nhôm
và các
Nhôm
hợp kim
nhôm

IQI sử dụng khi chụp ảnh phải được đặt trên vật kiểm, cạnh vùng quan tâm và
dây có đường kính lớn nhất nằm gần vùng quan tâm.
1.5. Liều chiếu trong chụp ảnh phóng xạ công nghiệp
Liếu chiếu là đại lượng đánh giá mức độ ion hóa gây bởi tia gamma và tia X
trong một đơn vị khối lượng không khí. Thứ nguyên là Coulomb trên kg (trong hệ
SI) và Roentgen (ngoài SI).
Về mặt toán học, liếu chiếu trong chụp ảnh phóng xạ có thể được biểu diễn
như sau: E = I. t
trong đó: E là liều chiếu, I là cường độ bức xạ, t là thời gian mà vật được chiếu bởi
bức xạ.
Xác định liều chiếu
Có một số phương pháp xác định liều chiếu trong chụp ảnh phóng xạ dùng
máy phát tia X như sau:
 So sánh với kết quả thực nghiệm trong những lần trước nếu các thông số phù
hợp theo yêu cầu tương tự với thực nghiệm hiện tại, không cần phải tính toán.
 Xác định liều chiếu sử dụng đường đặc trưng để phim đạt được độ đen theo yêu
cầu (tốt nhất là D = 2.0).
 Phương pháp giản đồ liều chiếu.
Giản đồ liều chiếu tức là mô tả mối quan hệ giữa thời gian chiếu với bề dày
vật liệu ở một giá trị cường độ, điện áp, khoảng cách Sfd và các điều kiện xử lý
phim để đạt được giá trị độ đen nào đó (ví dụ D = 2.0) đối với từng loại phim cụ
thể.
Khi xây dựng giản đồ chiếu phải ghi chú rõ những thông tin cần thiết như:
Loại máy, loại phim, độ đen phim, quy trình xử lý phim (loại thuốc hiện, thời gian
hiện, nhiệt độ của thuốc hiện), loại vật liệu, loại màng tăng cường (nếu có), khoảng
cách từ nguồn tới phim
Ở đây, việc đo độ đen của những bậc khác nhau được thực hiện trên máy đo
độ đen và được xếp theo các bề dày bậc tương ứng. Mỗi giá trị cao áp sẽ ghi kết quả
vào một bảng. Các liều chiếu được vẽ theo từng bề dày tương ứng với mỗi giá trị
cao áp để thu được một đường giản đồ chiếu. Tập hợp tất cả các đường giản đồ ở
các giá trị cao áp khác nhau sẽ thu được một giản đồ chiếu tổng thể với một loại vật
liệu cho từng máy phát tia X hoặc nguồn gamma cụ thể.
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Chiều dày thép (mm)

Hình 1.15. Giản đồ chiếu dành cho máy phát tia-X, RF-200EGM dùng cho
chụp vật liệu thép ở các giá trị cao áp khác nhau.
Một trong những phương pháp xây dựng giản đồ chiếu đó là phương pháp sử
dụng một nêm dạng bậc làm từ vật liệu cần thiết ứng dụng trong thực tế, nêm có dải
bề dày phù hợp với từng loại tia X hoặc gamma. Ví dụ: Đối với loại tia X 150kV
một nêm bằng thép với các bậc là 2mm và bề dày lớn nhất cỡ 4cm là phù hợp, một
nêm dạng bậc bằng nhôm với các bậc dày 5mm và bề dày lớn nhất là 8mm cũng là
phù hợp. Việc chụp ảnh phóng xạ nêm dạng bậc bằng thép được tiến hành ở những
vùng khác nhau của các đường trên giản đồ liều chiếu phải được lựa chọn phù hợp
để thu được phổ độ đen đầy đủ trên ảnh phóng xạ và việc tráng rửa phim phải
nghiêm khắc tuân theo quy trình chuẩn mới thu được giản đồ chiếu chính xác.
Dải liều chiếu là giá trị liều chiếu cần thiết để phim chụp đạt được độ đen
nằm trong dải chấp nhận, ví dụ trong chụp ảnh phóng xạ công nghiệp một ảnh tốt có
dải độ đen là 1.5 đến 3.3 và có thể thay đổi (chẳng hạn 1.7 đến 3.5) tùy thuộc vào
độ sáng của đèn đọc phim. Một liều chiếu để ảnh chụp có độ đen thấp hơn 1.5 gọi là
một liều chiếu không đủ ngược lại liều chiếu cho độ đen cao hơn 3.3 gọi là chiếu
quá liều.
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CHƯƠNG 2.

PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM

2.1. Thiết bị và dụng cụ thực nghiệm
2.1.1. Hệ điều khiển
Hệ điều khiển bao gồm các phím chức năng giúp cho người vận hành có thể
xác lập hoặc cài đặt các thông số cần thiết như: Cao áp, thời gian v.v., khi chụp ảnh.
Để tăng cường cảnh báo và đảm bảo an toàn bức xạ nhằm giảm tối đa những
rủi ro có thể xảy ra cho nhân viên vận hành và những người có liên quan, phòng đặt
hệ điều khiển có gắn một đèn đỏ chớp nháy khi máy phát tia-X đang làm việc.
Ngoài ra, cửa ngăn cách giữa phòng phát và phòng điều khiển có gắn một hệ thống
tự động ngắt điện khi có người vô tình mở cửa trong khi máy phát đang làm việc.

Hình 2.1. Hệ điều khiển
Trên bàn điều khiển luôn có một máy đo liều xách tay hoạt động nhằm kiểm
soát suất liều có cảnh báo bằng âm thanh, bất cứ khi nào ra vào phòng đặt ống phát
tia X nhân viên vận hành cũng phải mang máy đo liều xách tay để kiểm tra mức
phóng xạ.
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2.1.2. Máy phát tia X tại Trung tâm Đào tạo Viện nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt
Ống phát tia X được đặt trong phòng số hai với kích thước xung quanh
2.5x3.2m2, nền và các tường bao quanh đủ dày (40cm) để đảm bảo các chỉ tiêu về
an toàn bức xạ cho các nhân viên thao tác tại phòng số 1. Giá trị suất liều phông tự
nhiên đo được là 0.15mSv/h.

Hình 2.2. Máy phát tia X
Các giá trị về suất liều khi máy phát làm việc ở cao áp cực đại (200kV) đã
được kiểm tra tại các vị trí theo giản đồ sau:
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800 mm

800 mm

800 mm

Cửa
8,0

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

1700 mm
1000 mm
500 mm

2.3

Hình 2.3. Giản đồ suất liều (μSv/h) ở các vị trí trên tường phía phòng điều
khiển ngăn cách với phòng phát tia X khi máy phát làm việc ở cao áp
200kV. Tại vị trí người ngồi điều khiển là 0.3μSv/h.
2.1.3. Buồng rửa và sấy phim
Buồng rửa phim là một phòng tối có diện tích đủ lớn cho công việc chuẩn bị
phim, một đèn đọc phim và một phần diện tích để đặt các thiết bị cần thiết cho quá
trình tráng rửa phim (hình 2.4) Ánh sáng trong buồng tối phải đảm bảo là ánh sáng
an toàn cho quá trình xử lý phim. Ngoài ra trong phòng tối còn có các thiết bị phụ
trợ khác như: Giá treo phim, máy sấy, đồng hồ thời gian và máy đo độ đen.

2
5

3

4

1

Hình 2.4. Hệ rửa phim trong phòng tối
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Trong đó: 1. Thùng chứa dung dịch acid acetic; 2. Thùng chứa dung dịch hãm;
3. Nước rửa phim; 4. Thùng chứa dung dịch giũ phim 5. Thùng chứa dung dịch
hiện

(a)

Hình 2.5. Máy sấy và giá treo phim

(b)

2.1.4. Máy đọc phim và máy đo độ đen
Đèn đọc phim và máy đo mật độ phim: Đèn đọc phim giúp nhìn rõ các chi tiết
ảnh trên phim (hình 2.6).

(a)

(b)

Hình 2.6. Đèn đọc phim (a) và máy đo độ đen (b)
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2.1.5. Dây IQI sử dụng trong thực nghiệm và máy đo cầm tay

(a) Máy đo cầm tay

(b) Dây IQI

Hình 2.7. Dây IQI và máy đo bức xạ cầm tay sử dụng trong thực nghiệm
2.2. Qui trình chiếu chụp
 Chuẩn bị phim: Trong những trường hợp sử dụng phim có kích thước lớn
hơn yêu cầu thì cần cắt phim, phủ màn tăng cường và bao bọc vỏ chắn sáng trước
khi chiếu chụp (phải được tiến hành trong phòng tối với ánh sáng an toàn).
 Đo chiếu dày mẫu chụp để:
- Chọn bộ chỉ thị chất lượng ảnh (IQI) phù hợp.
- Sử dụng giản đồ liều chiếu dành cho thép chọn giá trị cao áp và thời gian
chiếu.
 Mang theo máy đo liều xách tay vào phòng gá lắp phim cùng mẫu vật cần
chụp và đặt bộ chỉ thị chất lượng ảnh (IQI) ở bề mặt mẫu vật phía gần nguồn phát.
 Khởi động máy phát, đặt giá trị cao áp và thời gian chiếu theo yêu cầu. Chờ
10 đến 15 phút để đảm bảo máy đã ở tình trạng hoạt động ổn định. Kiểm tra lại và
tiến hành chiếu chụp.
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2.3. Bố trí thí nghiệm
2.3.1. Mối hàn đối tiếp
2.3.1.1. Tấm T202
 Thông tin cơ bản về mẫu vật:
-Mã số mẫu: T202
-Bề dày mẫu: 10 mm
-Bề dày lớp gia cường: 1 mm
 Sơ đồ chiếu chụp

Hình 2.8. Đặt mẫu T202
Tính toán các thông số cần thiết
- Tính SFD:
Dựa vào giá trị Ug trong trường hợp kiểm tra với chất lượng thông thường (Ug
= 0.5), từ bề dày mẫu và kích thước nguồn, áp dụng công thức tính SFD:
- Tính SFD cực tiểu:

d 
2 .8 

S F D m in  t  1 
  111 
  7 2 .6 m m


Ug
0 .5 




-SFD lựa chọn: SFDsel. = 600 mm
Các thông số chiếu:
- Kỹ thuật chiếu: SWSI
- IQI sử dụng: DIN62FE-IQISO16
- Điện thế lựa chọn: 80 kV
- Thời gian chiếu: 150s
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2.3.1.2. Tấm TL10
Thông tin cơ bản về mẫu vật:
- Mã số mẫu: TL10
- Bề dày mẫu: 10 mm
- Bề dày lớp gia cường: 1 mm
Sơ đồ chiếu chụp

Hình 2.9. Đặt mẫu TL10
Tính toán các thông số cần thiết
-Tính SFD:
Dựa vào giá trị Ug trong trường hợp kiểm tra với chất lượng thông thường (Ug
= 0.5), từ bề dày mẫu và kích thước nguồn, áp dụng công thức tính SFD ta được:
-Tính SFD cực tiểu:

d 
2 .8 

S F D m in  t  1 
  111 
  7 2 .6 m m


Ug
0 .5 




-SFD lựa chọn: SFDsel. = 600 mm
Các thông số chiếu:
-Kỹ thuật chiếu: SWSI
-IQI sử dụng: DIN62FE-IQISO16
-Điện thế lựa chọn: 130kV
-Thời gian chiếu: 60s
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2.3.2.Mối hàn ống tròn
2.3.2.1.Ống P60.4
Thông tin cơ bản về mẫu vật:
-Mã số mẫu: P60.4
-Bề dày mẫu: 8 mm
-Bề dày lớp gia cường: 1 mm
Sơ đồ chiếu chụp

Hình 2.10. Đặt mẫu P60.4
Tính toán các thông số cần thiết
-Tính SFD:
Dựa vào giá trị Ug trong trường hợp kiểm tra với chất lượng thông thường (Ug
= 0.5), từ bề dày mẫu và kích thước nguồn, áp dụng công thức tính SFD:
-Tính SFD cực tiểu:

d 
2 .8 

S F D m in  t  1 
  8 1 
  5 2 .8 m m

Ug 
0 .5 




Các thông số chiếu:
-Kỹ thuật chiếu: SWSI
-IQI sử dụng: DIN62FE-IQISO16
-Điện thế lựa chọn: 80kV
-Thời gian chiếu: 120s
-Bố trí hình học như hình 2.10, quay đầu phát của máy tia X sao cho góc
nghiêng chùm tia khoảng 300 so với phương thẳng đứng. Điều chỉnh cho SFD = 700
mm.
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2.3.2.2.Ống P13.4
Thông tin cơ bản về mẫu vật:
-Mã số mẫu: P13.4
-Bề dày mẫu: 8 mm
-Bề dày lớp gia cường: 1 mm
Sơ đồ chiếu chụp

Hình 2.11. Đặt mẫu P13.4
Tính toán các thông số cần thiết
-Tính SFD:
Dựa vào giá trị Ug trong trường hợp kiểm tra với chất lượng thông thường (Ug
= 0.5), từ bề dày mẫu và kích thước nguồn, áp dụng công thức tính SFD ta được:
-Tính SFD cực tiểu:

d 
2 .8 

S F D m in  t  1 
  8 1 
  5 2 .8 m m

Ug 
0 .5 




Các thông số chiếu:
-Kỹ thuật chiếu: SWSI
-IQI sử dụng: DIN62FE-IQISO16
-Điện thế lựa chọn: 100kV
-Thời gian chiếu: 102s
-Bố trí hình học như hình 2.11, quay đầu phát của máy tia X sao cho góc
nghiêng chùm tia khoảng 300 so với phương thẳng đứng. Điều chỉnh cho SFD = 700
mm.
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2.3.3. Mối hàn chữ T
2.3.3.1. Tấm T11.10
Thông tin cơ bản về mẫu vật:
-Mã số mẫu: T11.10
-Bề dày mẫu: 15 mm
-Bề dày lớp gia cường: 10 mm
Sơ đồ chiếu chụp

Hình 2.12. Đặt mẫu T11.10
Tính toán các thông số cần thiết
-Tính SFD:
Dựa vào giá trị Ug trong trường hợp kiểm tra với chất lượng thông thường (Ug
= 0.5), từ bề dày mẫu và kích thước nguồn, áp dụng công thức tính SFD:
-Tính SFD cực tiểu:

d 
2 .8 

S F D m in  t  1 
  25 1 
  165m m

Ug 
0 .5 




Các thông số chiếu:
-Kỹ thuật chiếu: SWSI
-IQI sử dụng: DIN62FE-IQISO16
-Điện thế lựa chọn: 170kV
-Thời gian chiếu: 300s
-Bố trí hình học như hình 2.12, quay đầu phát của máy tia X sao cho góc
nghiêng chùm tia khoảng 300 so với phương thẳng đứng. Điều chỉnh cho SFD = 700
mm.
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2.3.3.2.Tấm T10.10
Thông tin cơ bản về mẫu vật:
-Mã số mẫu: T10.10
-Bề dày mẫu: 10 mm
-Bề dày lớp gia cường: 10 mm
Sơ đồ chiếu chụp

Hình 2.13. Đặt mẫu T10.10
Tính toán các thông số cần thiết
-Tính SFD:
Dựa vào giá trị Ug trong trường hợp kiểm tra với chất lượng thông thường (Ug
= 0.5), từ bề dày mẫu và kích thước nguồn, áp dụng công thức tính SFD:
-Tính SFD cực tiểu:

d 
2 .8 

S F D m in  t  1 
  20 1 
  132m m


Ug
0 .5 




Các thông số chiếu:
-Kỹ thuật chiếu: SWSI
-IQI sử dụng: DIN62FE-IQISO16
-Điện thế lựa chọn: 160 kV
-Thời gian chiếu: 180s
-Bố trí hình học như hình 2.13, quay đầu phát của máy tia X sao cho góc
nghiêng chùm tia khoảng 300 so với phương thẳng đứng. Điều chỉnh cho SFD = 700
mm.
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2.4.Tiến hành xử lí phim đã chụp
2.4.1.Chuẩn bị dung dịch xử lý phim
Pha dung dịch xử lý phim (dùng khay):
-Thuốc hiện phim (Developer): 1 lít nước nước sạch + 120 ml dung dịch HiRendol A.
-Thuốc dừng hiện (Stopper): Lấy 40 ml axít chuyên dụng pha vào 1 lít nước
sạch và khuấy đều.
-Thuốc hãm phim (Fixer): Lấy 875 ml dung dịch Hi-Renfix pha vào 1 lít nước
sạch và khuấy đều.
-Rửa phim (Washer): Dùng nước sạch có dòng chảy đối lưu.
2.4.2.Tráng rửa phim: Theo các bước đã quy định.
-Hiện ảnh: Phim sau khi chụp mang vào phòng tối, sau đó nhúng vào dung
dịch hiện (thùng số 5) trong khoảng thời gian là 5 phút.
-Hãm phim: Trong dung dịch hãm (thùng số 2) để khoảng thời gian 5 phút để
đến khi phim mất đi màu vàng sữa ban đầu.
-Rửa phim: Rửa phim bằng nước sạch (thùng số 3) và ít nhất là rửa trong 30
phút.
Lưu ý: Tất cả các công đoạn nêu trên phải được tiến hành trong phòng tối và
nhiệt độ từ 18 đến 220C.
-Làm khô phim: Sấy phim ở nhiệt độ 500C trong khoảng thời gian là 15 phút
đến 30 phút.
2.5.Đọc phim và ghi nhận kết quả
Sử dụng đèn đọc phim và máy đo mật độ như đã nêu ở chương 6, mục 6.4. Đo
độ đen ghi nhận kết quả và tính toán, đánh giá độ nhạy và giải đoán khuyết tật.
Thực nghiệm xác định độ nhạy được tiến hành bằng cách sử dụng bộ chỉ thị
chất lượng ảnh của Hiệp hội kiểm tra vật liệu Đức (DIN). Chọn bộ IQI hợp lý để
chụp cùng các mẫu có chiều dày khác nhau tốt nhất là một trong hai giây ở giữa
phải có đường kính cỡ 2 % chiều dày mẫu vật.
Nhận diện các khuyết tật (nếu có), xác định vị trí và kích thước của chúng.
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CHƯƠNG 3.

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1.Mối hàn đối tiếp
3.1.1.Tấm T202
Các bảng kết quả
Bảng 3.1. Độ đen của phim chụp mẫu T202
Mã số phim

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Trung bình

Đạt/Không đạt

T202

1.8

2.2

2.0

2.0

Đạt

Bảng 3.2. Độ nhạy phim chụp mẫu T202
Chỉ số chất
Mã số phim
T202

lượng ảnh (DIN)
13

Độ nhạy (%)

Đạt/không đạt

2%

Đạt

Kết quả phim chụp

Hình 3.1. Phim chụp mẫu T202
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Giải đoán phim và sơ đồ khuyết tật

Hình 3.2. Các khuyết tật trên phim của mẫu T202
1: Hàn không thấu chân: 10 mm
2: nhóm ngậm xỉ: 10  5 (mm)
3: Rỗ khí đơn: 1 mm
4: hàn không thấu chân: 10  5 (mm)
5: Hàn không thấu chân: 3 mm
6: Nứt: 35 mm
Gia cường không đều trong toàn bộ mối hàn
Tất cả các khuyết tật trên đều không chấp nhận được
7: Số dây IQI nhìn thấy được 4 dây
3.1.2.Tấm TL10
Các bảng kết quả
Bảng 3.3. Độ đen của phim chụp mẫu TL10
Mã số phim

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Trung bình

Đạt/Không đạt

TL10

1.5

2.0

1.7

1.7

Đạt

Bảng 3.4. Độ nhạy của phim chụp mẫu TL10
Chỉ số chất
Mã số phim
TL10

lượng ảnh (DIN)
12
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Độ nhạy (%)

Đạt/không đạt

2.5%

Đạt

Kết quả phim chụp

Hình 3.3. Phim chụp của mẫu TL10
Giải đoán phim và sơ đồ khuyết tật

Hình 3.4. Khuyết tật của mẫu TL10
Hàn không thấu chân toàn bộ mối hàn:120 mm
Tất cả các khuyết tật trên đều không chấp nhận được.
3.2.Mối hàn ống tròn
3.2.1.Ống P60.4
Các bảng kết quả
Bảng 3.5 Độ đen của phim chụp mẫu P60.4
Mã số phim

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Trung bình

Đạt/Không đạt

P60.4

2.2

2.4

2.3

2.3

Đạt
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Bảng 3.6. Độ nhạy của phim chụp mẫu P60.4
Chỉ số chất
Mã số phim

lượng ảnh (DIN)

P60.4

13

Độ nhạy (%)

Đạt/không đạt

2.5%

Đạt

Kết quả phim chụp

Hình 3.5. Phim chụp của mẫu P60.4
Giải đoán phim và sơ đồ khuyết tật

Hình 3.6. Khuyết tật trên phim của mẫu P60.4
1:Nhóm ngậm Tungsten: 20  5 (mm)
2: Dây IQI đọc được: 4
Tất cả các khuyết tật trên đều không chấp nhận được
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3.2.2.Ống P13.4
Các bảng kết quả
Bảng 3.7. Độ đen của phim chụp mẫu P13.4
Mã số phim

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Trung bình

Đạt/Không đạt

P13.4

2.8

3.0

3.2

3.0

Đạt

Bảng 3.8. Độ nhạy của phim chụp mẫu P13.4
Chỉ số chất
Mã số phim

lượng ảnh (DIN)

P13.4

13

Độ nhạy (%)

Đạt/không đạt

2.5%

Đạt

Kết quả phim chụp

Hình 3.7. Phim chụp của mẫu P13.4
Giải đoán phim và sơ đồ khuyết tật

Hình 3.8. Khuyết tật trên phim của mẫu P13.4
Mối hàn tốt, không có khuyết tật
Dây IQI đọc được: 4 dây
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3.3.Mối hàn chữ T
3.3.1.Tấm T11.10
Các bảng kết quả
Bảng 3.9. Độ đen của phim chụp mẫu T11.10
Mã số phim

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Trung bình

Đạt/Không đạt

T11.10

2.0

2.6

2.4

2.3

Đạt

Bảng 3.10. Độ nhạy của phim chụp mẫu T11.10
Chỉ số chất
Mã số phim
T11.10

lượng ảnh (DIN)
13

Độ nhạy (%)

Đạt/không đạt

1.28%

Đạt

Kết quả phim chụp

Hình 3.9. Phim chụp của mẫu T11.10
Giải đoán phim và sơ đồ khuyết tật

Hình 3.10. Khuyết tật trên phim của mẫu T11.10
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1:Ngậm xỉ đơn:2 mm
2: Nhóm ngậm xỉ: 40 mm
Hàn không thấu chân toàn bộ mối hàn
Tất cả các khuyết tật trên đều không chấp nhận được
3.3.2.Tấm T10.10
Các bảng kết quả
Bảng 3.11. Độ đen của phim chụp mẫu T10.10
Mã số phim

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Trung bình

Đạt/Không đạt

T10.10

2.2

2.9

2.4

2.5

Đạt

Bảng 3.12. Độ nhạy của phim chụp mẫu T10.10
Chỉ số chất
Mã số phim

lượng ảnh (DIN)

T10.10

12

Độ nhạy (%)

Đạt/không đạt

1.5%

Đạt

Kết quả phim chụp

Hình 3.11. Phim chụp của mẫu T10.10
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Giải đoán phim và sơ đồ khuyết tật

Hình 3.12. Khuyết tật trên phim của mẫu T10.10
1: Ngậm xỉ dạng dây: 20 mm
Hàn không thấu chân toàn bộ mối hàn.
Tất cả các khuyết tật trên đều không chấp nhận được.
Kết quả thu được sau khi thực nghiệm về độ nhạy và độ đen đối với tất cả mẫu
vật là đều đạt tiêu chuẩn về độ đen và độ nhạy. Kết quả thu được phù hợp với tài
liệu kĩ thuật của máy nói riêng và phương pháp chụp ảnh phóng xạ tia X nói chung.
Từ các phim thu được, người thực nghiệm dễ dàng xác định được các khuyết tật có
trong các mẫu vật. Các khuyết tật đọc được từ phim chụp của hầu hết các mẫu vật
đều không phù hợp với tiêu chuẩn về đánh giá chất lượng mối hàn. Từ hình ảnh các
khuyết tật đã trình bày ở trên thấy được chỉ có mẫu P13.4 là không có khuyết tật,
mối hàn đều và đẹp phù hợp với tiêu chuẩn.
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KẾT LUẬN

Trên cơ sở của những nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm về khóa luận: “
Kiểm tra và giải đoán khuyết tật cảu một số vật liệu kim loại trong sản phẩm công
nghiệp bằng phương pháp chụp ảnh phóng xạ tia X”
Bằng các phương pháp thu thập và tham khảo các tài liệu liên quan. Khóa luận
đã:
1.

Về lý thuyết, đưa ra một số đặc trưng của bức xạ và quá trình phát bức xạ

của tia X và tia Gamma, những nguyên lý cơ bản của phương pháp kiểm tra bằng
chụp ảnh phóng xạ.
Vận dụng những lý thuyết đã tìm hiểu được lựa chọn ra các đặc trưng cơ bản,
các thiết bị - dụng cụ, loại phim sử dụng, đánh giá chất lượng ảnh, phương pháp xác
định liều chiếu. Đưa ra một số kỹ thuật chụp ảnh phóng xạ dành cho mối hàn đối
tiếp, mối hàn chi vi ống, mối hàn chữ T.
Nhận biết được một số loại mối hàn và một số loại khuyết tật ở bên trong kim
loại mối hàn.
Đưa ra một số tiêu chuẩn đánh giá kết quả của kiểm tra không phá hủy, tiêu
chuẩn chấp nhận cho kết cấu mối hàn, các khuyết tật mối hàn.
Trình bày chi tiết các bước xử lý phim sau khi đã chụp và quá trình tráng rửa
phim theo đúng quy trình. Đây là bước quan trọng vì phim sau khi rửa đạt chất
lượng tốt thì kết quả giải đoán mới chính xác.
2. Về thực nghiệm, đã ứng dụng được phương pháp chụp ảnh phóng xạ tia
X đê kiểm tra và giải đoán chất lượng của hai mối hàn đối tiếp: T202, TL10; hai
mối hàn ống tròn là P60.4, P13.4; hai mối hàn chữ T là T10.10 và T11.10 trên hệ
máy phát tia X “ RIGAKU-200EGM” và hệ tráng rửa phim của hãng Fuji.
Sau quá trình tìm hiểu, nghiên cứu và thực nghiệm, tôi đã thu thập và tích lũy
được nhiều kinh nghiệm và kiến thức bổ ích, đặc biệt là về phương pháp chụp ảnh
phóng xạ. Trong quá trình thực nghiệm cũng còn xảy ra nhiều vấn đề sai sót nhưng
đều đã khắc phục được.
Riêng về máy phát tia X “ RIGAKU-200EGM”. Sau một thời gian hoạt động
một vài thông số đã bị thay đổi nên cần phải tính toán lại cho đúng với giá trị thực
tế tại thời điểm hiện tại để kết quả đạt được là tối ưu. Ngoài ra còn cần phải hiệu
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chỉnh lại các thồng số khác đã giảm theo thời gian sử dùn như: giản đồ liều chiếu,
kích thước chùm tia…..
Hướng nghiên cứu phát triển tiếp theo của đề tài
Hiện nay, do yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn của các công trình dầu khí, nhà
máy hoá lọc dầu, nhà máy điện, nhà máy điện nguyên tử,... đòi hỏi phải có các công
nghệ kiểm tra có độ tin cậy cao, năng suất cao, thân thiện với môi trường và người
sử dụng. Trở ngại chính của chụp ảnh bằng phóng xạ là sự nguy hiểm cho các nhân
viên vận hành bị chiếu xạ có thể gây nguy hại cho các mô cơ thể. Do đó cần yêu cầu
một sự vận hành chính xác và thái độ nghiêm túc cao trong quá trình làm việc.
Đồng thời, phương pháp chụp ảnh phóng xạ vừa độc hại, vừa làm ảnh hưởng đến
tiến độ thực hiện dự án và ảnh hưởng không tốt đến môi trường do phải sử dụng các
hoá chất xử lý phim và nguồn phóng xạ. Nên, xu hướng đầu tư hiện nay, người ta
thường tập trung sử dụng các phương pháp NDT công nghệ cao hơn như phương
pháp kiểm tra không phá hủy bằng siêu âm,...
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