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Въведение

Целта на настоящата работа: е да се определят видовете ултразвукови
сканиращи системи предлагани на пазара и изображенията от тях, както
възможности и ограничение на техниките за контрол на тръбопроводи.

Схема и снимка на монтаж на тръбопровод по морско дъно от барджа

Външно-тръбна АУС Вътрешно-тръбна АУС



Въведение

Първата механизирана ултразвукова система “Rotascan” за контрол на кръгови
заварени съединения, патентована от Холандската фирма RTD е разработена през
1961г. Тя се е състояла от три дефектоскопа с три едноелементни осезателя, два
ъглови от двете страни на завареното съединение и един нормален.

За първи път
многоканална система за
автоматизиран контрол с
използване на енкодер е
разработена през 1972г.
Тя се състой от 4-ри
канална апаратура със 4
осезателя.



Въведение
Механизацията използвана за автоматизираните системи за вътрешно-тръбен
контрол започва своето развитие преди много години, като е разработвана за
почистване на тръбите от замърсявания, корозия и отлагания. Първата
интелигентна автоматизирана система за контрол е разработена от “Shell
Development” през 1961г., прилага електро-магнитни методи за събиране на
информация. За първи път се разработва ултразвукова вътрешно-тръбна
автоматизирана система за контрол на корозия през 1986г. , а през 1997г се
внедряват и ъглови осезатели с които се откриват нецялостности тип пукнатини.

АС за почистване
АС за почистване и контрол
с електро-магнитни методи

Глава на АУС за контрол на 
нецялостности в тръби



Въведение
Съвременните автоматизираните системи за ултразвуков контрол прилагат
основните принципи на ултразвуковият контрол с приложение на техники „фазова
решетка“ и „време-дифракционен” метод.

Техника “фазофа решетка” “време-дифракционен” метод

Развиха се алгоритми, за управление на излъчването
и приемането на няколко осезателя или елементи от
сезател едновременно и за последваща обработка на
записаните от сканиранията сигнали, представящи
информацията във вид на двумерни изображения.



Въведение
Възможностите на техниката с фазиращи осезатели за фокусиране на
ултразвуковия сноп в зоната за контрол и малкия размер на фокусното петно- 2
mm, позволи заварените съединения да бъдат контролирани на отделни зони.
Разработени бяха нов тип критерии за оценка - ECA (Engineering critical
assessment), подчиняващи се на принципите на механика на разрушаването и
оценяване на нецялостностите, включително и по тяхната височината на
индикацията. За създаване на ECA са използвани спецификациите: API 1104
Appendix A, API 579 и BS 7910.

Зоново разпределение в ЗС на тръба с 
дебелина 11.8mm по ECA

Вид нецялостност в зона за тръба с 
дебелина 11.8mm

Допустима 
дълбочина, mm

Допустима 
дължина, mm

Несплавяване в повърхностен слой (cap) 1 280

Несплавяване в зона 3 2 260

Несплавяване в зона 2 2 270

Несплавяване в зона 1 2.1 260



Въведение

API 579, част 5 (оценка на локална загуба на метал)
 - дължина на индикацията по оста на тръбата
c – дължина на индикацията по обиколка на тръбата
Rt= d/t – коефициент на остатъчна дебелина, d – измерена дебелина, t –
номинална дебелина;
TSF – коефициент на опън.

API 579, част 5 (оценка на локална загуба на метал)



Въведение
API 579, част 9 (оценка на несъвършенства тип пукнатини)
t – дебелина на ЗС;
Пунктир линия – 1/4t дълбочина на несъвършенствата;
Плътна линия - 1t дълбочина на несъвършенствата
А- Допустим размер в основния материал; B – допустим размер в ЗС след термична
обработка; С - допустим размер в ЗС преди термична обработка
2с – измерена дължина на несъвършенството;
Tref - референтна температура (дадена е таблично в стандарта)
Т – температура на околната среда

API 579, част 9 фиг.9.15М (ниво 1 за напречни ЗС по окръжността, за пукнатини 
ориентирани по дължина на ЗС)



Ултразвуков контрол на 

тръбопроводи за нецялостности

Утвърдени марки стомани и обхвати за
производство на тръби за тръбопроводи
са дадени в API 5L, ISO 3183, EN 10208-
2 и ASME/ANSI B 36.10M.
Дължина – 3m до 15m;
Диаметър – 20mm до 1400mm;
Дебелини – 1.4mm до 20mm.

Данни за продажби на компания ArcelorMittal



Ултразвуков контрол на 

тръбопроводи за нецялостности

API 5L Grade

Yield Strength
min.
(ksi)

Tensile 

Strength

min.
(ksi)

Yield to 
Tensile Ratio

(max.)

Elongation
min.

%

A 30 48 0.93 28

B 35 60 0.93 23

X42 42 60 0.93 23

X46 46 63 0.93 22

X52 52 66 0.93 21

X56 56 71 0.93 19

X60 60 75 0.93 19

X65 65 77 0.93 18

X70 70 82 0.93 17

X80 80 90 0.93 16



Ултразвуков контрол на 

тръбопроводи за нецялостности

В материала на газопроводите има значително количество дефекти, които са
възникнали в процеса на производство на тръбите и заварените съединение, както
и по време на монтажа и експлоатацията им.

Процес на Дефекти в тръбопроводите

Производство нарушаване на цялостността в основният материал и в
заваръчните шевове; отклонение във физико-механичните
свойства

Монтаж и 
строеж 
(полагане на 
тръбите)

проблеми по полагане на тръбите, нарушаване на
изолационното покритие, механични износвания, създаване
на повишени механични напрежения в материала

Експлоатация корозионни и ерозионни повреждания; промени в
механичното напрегнато състояние; при природни
въздействия; пукнатини породени от умора на материала;
промени в структурата на материала при повишени
натоварвания над работните и др.



Ултразвуков контрол на 

тръбопроводи за нецялостности

При производство и монтаж на тръби с класическите ултразвукови техники за
ръчен контрол се проверят основният материал и заварените съединения дадени,
съответно в стандартите EN 10160 и EN 17640. Контрола се извършва във
контактен вариант със съвместни едноелементни нормални и ъглови осезатели.
При експлоатация, заварените съединения се контролират отново съгласно
изискванията на EN 17640, като основният материал се проверява за корозионни и
ерозионни повреждания, по изискванията на EN 14127.

Повреди % съотношение

Външна корозия в процес на експлоатация 29%

Вътрешна корозия в процес на експлоатация 2.5%

Монтаж и строеж (грешки при полагане на тръбите) 23%

Експлоатация 16%

Производство на тръби в заводите 15%

Стихийни бедствия 7%

Други 6.5%



Видове сканиращи системи и 

изображения

Основните елементи, които изграждат една автоматизирана сканираща система са:
глава на скенера, батерия, устройства за събиране на данни, визуализация, записи
и подаване на контактна течност. Главата на скенера включва задвижващ мотор
(механизацията на системата), енкодери за позиция, система за разпределение на
контактна течност, пиезо-композитни и/или ToFD осезатели и призми. (Снимка 1).

Снимка 1. Глава на скенери и призма.



Видове сканиращи системи и 

изображения

Устройството за събиране на данни включва ултразвукова мултиплицираща
система и дигитална система за обработка на сигналите. Чрез системата за
мултиплексиране всеки канал може да се наблюдава като отделен апарат,
операторът може да конфигурира всеки ултразвуков лъч поотделно.



Видове сканиращи системи и 

изображения

Основните производители на автоматизирани ултразвукови системи за контрол на
тръбопроводи са: Olympus Corporation - Канада, JIREH Industries- Канада, IMG
Ultrasuoni- Италия, Phoenix Inspection Systems Ltd- Англия, APPLUS+RTD – Холандия
и DACON inspection services – Норвегия, Rosen и LinScan.

От гледна точка на механизацията на ултразвуковата система, тя се разделя на
ръчна и механизирана. Утвърдените по света сканиращи системи са три основни
групи:
-ръчни /време базирани, свободно двежещи се/,
-полуавтоматизирани /с енкодер, без мотор/,
-автоматизирани /с енкодер и мотор/.



Видове сканиращи системи и 

изображения

Механизирана сканираща система
Механизираната сканираща система служи за преместване на осезателите по
контролираната повърхнина, в повечето случай към нея се включва енкодер за
записване на преместването на осезателите.
Външно-тръбен контрол
В момента се произвеждат три основни типа задвижващи механизми с верига без
магнитни колела, само с магнитни колела и комбинация от двете (снимка 2).

Външно-тръбна механизирана система с верига без магнитни колела, само с
магнитни колела и имерсионна вана с механизирана система.



Видове сканиращи системи и 

изображения

Механизирана сканираща система
Механизираната сканираща система служи за преместване на осезателите по
контролираната повърхнина, в повечето случай към нея се включва енкодер за
записване на преместването на осезателите.
Вътрешно-тръбен контрол
Предвижването на автоматизираната система по оста на тръбата се осъществява
по два начина, чрез задвижване от подаваното налягането в тръбата за
транспортиране на флуида или със задвижване на колела от автономен мотор с
батерия.

Схема на вътрешно-тръбна автоматизирана система, глава на скенер и
автоматизирана система с тръба.



Видове сканиращи системи и 

изображения

Електронна сканираща система
Електроните сканиращи системи се управлява от компютърна система, чрез
мултиплексор. Тя се състой от няколко елемента за излъчване/приемане на
ултразвукови вълни, управлявани от многоканален цифров мултиплексор.
В практиката на произвежданите апарати работещи с фазиращи осезатели се
използват следните 4 основни техники за електронно сканиране:
- линейно сканиране (Е- сканиране);
- секторно сканиране (ъглово, S - сканиране);
- динамично фокусиране в дълбочина (dynamic depth focusing - DDF).
- без зададено закъснение на елементите.

без прилагана техника 
за контрол на полето Линейно сканиране секторно сканиране DDF



Видове сканиращи системи и 

изображения

Електронна сканираща система
Техники за създаване на изкуствена апертура

Един източник 
(common source)

един и същ елемент/
позиция излъчва приема
(synthetic aperture)

всеки последователно 
излъчва / приемат всички 
(full matrix capture)



Видове сканиращи системи и 

изображения
Изображения

Външно-тръбен контрол

Комбинация от механично и
електронно сканиране,
позволява информацията от
контрола да се представя в
различни видове изображения
представени.

B

D



Видове сканиращи системи и 

изображения
Изображения

Външно-тръбен контрол

Контрола на заварени съединения с фазиращи осезатели дава възможност за
допълнителен вид на изобразяване на информацията, във вид на лентови
изображения (виж фиг.3 контрол и зоново разделени „лентови” диаграми).



Видове сканиращи системи и 

изображения
Изображения

Вътрешно-тръбен контрол

При вътре-тръбните автоматизирани сканиращи системи изображенията се
визуализират по оста на тръбата от началото на сканирането. Комбинацията от
електронно и механично сканиране позволява да се представи информацията от
контрола във вид на B – и C – изображения.



Спецификации и техники за 
автоматизиран ултразвуков контрол 

и оценка на тръбопроводи

До 1998г. за контрола с механизирани ултразвукови системи на заварени
съединения в тръбопроводи се е извършвал по спецификации на производителят.
През 1998г. е публикуван стандарта ASTM E-1961, където е регламентирано
калибрирането и настройката на автоматизираната система за съответните
изпитвани зони от завареното съединение. Оценяването на регистрираните
индикации се осъществява на базата на:
-Workmanship критерии,
-ECA критерии,
Прилагането на фазиращи осезатели за автоматизиран контрол на заварени
съединения е регламентирано в EN ISO 13588:2012 (разработва се нов на етап
40.20 – начало на обществено допитване), а време-дифракционната техника е
регламентирана в EN ISO 10863:2011 (разработва се нова версия на етап 10.99
– решение за приемане на нова тема). Оценяването на контрол на заварени
съединения, с фазиращи осезателисе се провежда по EN ISO 19285:2018, с
време-дифракционната техника – по EN ISO 15626:2013 (разработва се нова
версия на етап 10.99 – решение за приемане на нова тема). EN ISO 10893 – 8,12
Автоматизирано ултразвуково изпитване на тръби.



Спецификации и техники за 
автоматизиран ултразвуков контрол 

и оценка на тръбопроводи
Скорост на сканиране до
100mm/sec.

За групи 1-3, 90% POD се постига при височина на нецялостностите, около 1 mm.
Тази оценка се основава на 90 броя нецялостности в ЗС с дебелина от 12mm до
32mm. За четвъртата група се постига средна POD от 90% при измерена дебелина
около 1,3 mm въз основа на 31 дефекта в 5 различни изпитвания.



Спецификации и техники за автоматизиран 
ултразвуков контрол и оценка на тръбопроводи

Външно-тръбен контрол.Схемите за контрол са специфицирани в EN ISO 13588.

Начин Ниво на изпитване Пример за схеми

A B C

Сравнителни образци

Блок А Блок B Блок C

Настройки за контрола

Фиксирани ъгли при 

фиксирана позиция на 

осезателя от 

заваръчния шев 

(линейно сканиране)1 

двустранно не е подходящ за 

единствена техника

двустранно

Фиксиран ъгъл със 

растерно сканиране 1

едностранно едностранно едностранно

Е – сканиране при 

фиксирана позиция на 

осезателя от 

заваръчния шев 

(линейно сканиране)1

едностранно двустранно с два 

ъгъла 3

двустранно

S – сканиране при 

фиксирана позиция на 

осезателя от 

заваръчния шев 

(линейно сканиране)1

едностранно двустранно или при 

две позиции на 

осезателя

двустранно или при 

две позиции на 

осезателя

S – сканиране, 

растерно

не се препоръчва едностранно



Спецификации и техники за автоматизиран 
ултразвуков контрол и оценка на тръбопроводи

Външно-тръбен контрол.Схемите за контрол са специфицирани в EN ISO 13588.

Начин Ниво на изпитване Пример за схеми

A B C

Сравнителни блокове

Блок А Блок B Блок C

Настройки за контрола

Време-дифракционен 

метод с фазиращи 

осезатели

не се препоръчва, контрола с време 

дифракционният метод е в съответствие със 

БДС EN ISO 10863

една настройка за 

контрол

Сканиране при ъглово 

отклонение на 

ултразвуков сноп и 

заваръчен шев 2

ако се изисква по спецификация

1 – за ниво на изпитване C, най-малко две различни настройки за контрол от тази таблица трябва да се

прилагат. Най-малко една от тях трябва да бъде S- сканиране или Време-дифракционен метод.

2 – Ако се изисква откриване на напречни нецялостности по спецификация, трябва да се прилага

подходяща допълнителна схема за контрол. Може да се използва сканиране при ъглово отклонение на

ултразвуков сноп и заваръчен шев или електронно (Е - сканиране), при фиксирано ъглово отклонение на

ултразвуков сноп и заваръчен шев.

3 – Най-малко 10 градуса разлика между ъглите.



Спецификации и техники за автоматизиран 
ултразвуков контрол и оценка на тръбопроводи

Вътрешно-тръбен контрол.
Контрола с автоматизираните ултразвукови системи за изтъняване на стената от
корозия или ерозия и пукнатини в основният материал се извършват по
спецификации на производителят. Ултразвуковите вълни се предават и приемат от
изпитвания обект в осезателите, безконтактно или в имерсионен вариант.



Спецификации и техники за автоматизиран 
ултразвуков контрол и оценка на тръбопроводи

Вътрешно-тръбен контрол.
Скоростта на сканиране е ограничена до 2m/s, като в някой случай при използване
на комбинация с електронно сканиране може да достигне до 3m/s. При контрол за
пукнатини скоростта намалява с до 50%. Резолюцията на сканиране по оста е със
стъпка на сканиране 3mm а по обиколка на тръбата – 8mm . Загуба на метал
вследствие на корозия може да бъде регистриран уверено с дълбочина над 0.5mm
и диаметър над 20mm, като неопределеността на резултата е 1mm. Радиална
пукнатина се регистрира уверено с дължина 30mm и дълбочина 1mm.
Неопределеността за определяне на местоположението по оста на тръбопровода е
0.2m, спрямо най-близкото заварено съединение.



Заключение

От направения анализ могат да се направят следните заключения и препоръки:
За външно - тръбният автоматизиран ултразвуков контрол на ЗС има достатъчни за
практиката спецификации в Международни и Европейски стандарти, за
изпълнението и последващата оценка на индикациите. Докато при вътрешно –
тръбният автоматизиран контрол за изпълнението му има само фирмени
спецификации, като оценката се провежда по Международни и Европейски
стандрти.
При АУС за външно-тръбен контрол се измества механизираната глава при нейното
преместване, което води до лъжливо местоположение на индикациите и в някои
случай до загуба на контакт.
Възможност за отстраняване на споменатият недостатъка:
1.внедряване на система за следене на отместването от зададените координати за
сканиране и система за връщане на механизираната глава в зададените
координати за сканиране, при евентуално отместване.
2.Използване на безконтактни осезатели, но трябва да се има впредвит че
значително намалява чувствителността на контрола поради намаляване на
отношението сигнал/шум, характерно за този вид осезатели.


