Подробно ръководство за контрол с флуоресцентни
пенетранти [Диаграми и изображения]
Практични съвети за начинаещи или NDT
професионалисти при контрол с флуоресцентни
пенетранти

Значение на пенетрантния контрол
Пенетрантният контрол е безразрушителен тестов метод, който не уврежда инспектираните
детайли. Методът открива пукнатини, прекъсвания, разслоявания и други дефекти, които може да
са причинени от умора на материала, удар, закаляване, обработка, шлайфане, коване или
претоварване. Процесът се използва за машинни части, отливки, изковки и други детайли, които
ще бъдат пуснати в експлоатация или вече са в експлоатация и изискват поддръжка.
Процесът включва прилагане на пенетрант, видим или флуоресцентен, директно върху детайла,
който трябва да бъде проверен. Излишният пенетрант се отстранява и се прилага проявител, за да
изтегли пенетранта дълбоко от пукнатините до повърхността на детайла. Пенетрантът контрастира
с повърхността на детайла, така че пукнатината се идентифицира по-лесно. Флуоресцентните
пенетранти се използват под ултравиолетова светлина, което кара пенетранта да флуоресцира.

Разнообразни приложения на материалите
Пенетрантен контрол може да се извърши върху повечето
материали, които не са изключително грапави или порести,
включително материален състав, метален или неметален,
магнитен или немагнитен и проводим или непроводим.

Бърза инспекция на големи площи и големи количества
детайли
Пенетрантният контрол е бързо, лесно и ефикасно средство за
проверка на повърхността. Бърза проверка на големи
количества части или материали от почти всяка форма, размер
и геометрия.

Идентифициране на прекъсвания с висока чувствителност
Нивата на чувствителност са система за класификация,
специално за флуоресцентни пенетранти и не е приложима към
видими пенетранти. Пенетрантите с по-висока чувствителност
имат способността да откриват по-малки пукнатини и дефекти.

Избор на точния пенетрантен метод за контрол
съгласно AMS 2644
Вид пенетрант
•
•

Тип 1: Флуоресцентен
Тип 2: Видим
Метод

•
•
•
•

Метод A: Водоизмиващ
Метод B: Постемулгиращ, липофилен
Метод C: Отстраняване с разтворител
Метод D: Постемулгиращ, хидрофилен

Вид проявител
•
•
•
•
•

Вид a: Сух прах
Вид b: Водоразтворим
Вид c: Водносуспендируем
Вид d: Неводен Тип 1 флуоресцентен
Вид e: Неводен Тип 2 видимо багрило

Разлики в чувствителността
AMS 2644 Нива на чувствителност
Нива на чувствителност е класификационна система за флуоресцентни пенетранти, които са
упоменати в AMS 2644. Нивата на чувствителност не са приложими за видими пенетранти.
•
•
•
•
•

Ниво ½: Много ниска чувствителност
Ниво 1: Ниска чувствителност
Ниво 2: Средна чувствителност
Ниво 3: Висока чувствителност
Ниво 4: Много висока чувствителност

Как да определим кое ниво на чувствителност да използваме
Основният фактор при вземането на решение пенетрант с какво ниво на чувствителност да
използваме са насоките, предоставени от основните спецификации. Нивото на чувствителност е
посочено в насоките за работа. Спецификациите и стандартните експлоатационни процедури
определят нивото на чувствителност.
Ако нивото на чувствителност не е определено от спецификация или процедура, силно се
препоръчва прилагане и оценка на няколко пенетранта върху реални детайли. Пенетрантите с пониска чувствителност са подходящи за грапави повърхности, докато тези с по-висока
чувствителност - за силно обработени повърхности. Оценката на пенетранта върху детайлите е
важно, за да се потвърди точното ниво на чувствителност със съответната фонова флуоресценция
за детекция на типа дефекти върху детайлите.
Оценката на пенетранта върху реални детайли може също да потвърди правилните параметри на
обработка, като време на престой и време на изплакване. Възможно е да се използват пенетранти с
различно ниво на чувствителност в едно съоръжение заради различни детайли, процеси и
изисквания на клиента.

Общи приложения

В аерокосмическата индустрия се
използват Метод D Ниво 4 пенетранти
за критично важни въртящи се части,
включително турбинни лопатки.

В автомобилната индустрия се
използват Метод A Ниво 1
пенетранти за проверка на
автомобилни части.

В енергетиката се използват Метод A
Ниво 2 пенетранти за проверка на
железни детайли като големи отливки,
изковки, лопатки и др.

Термини
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•

Фон – повърхността на тествания детайл, на която се вижда индикацията. Това
може да е естествената повърхност на тестовата част или покритието на проявителя
на повърхността.
Изтичане – действието на задържания течен пенетрант от прекъсванията на
повърхността за формиране на индикации.
Проявител– материал, който се нанася върху тестовата повърхност за ускоряване
на изтичането и за засилване на контраста на индикациите.
Време на проявяване – изминалото време между прилагането на проявителя и
изследването на детайла.
Време на престой - общото време, през което пенетрантът или емулгаторът е в
контакт с изпитваната повърхност, включително времето, необходимо за нанасяне
и времето за оттичане.
Инспекция) – визуално изследване на тестовата част след завършване на етапите
за обработка с проникващата течност.
Контрол с проникващи течности – безразрушителен контрол, който използва
течни пенетранти за проникване и откриване на различни видове дефекти върху
повърхността.
Течен пенетрант - разтвор на багрило имащ способността да прониква във фини
отвори.
Предварително почистване - отстраняване на повърхностните замърсители от
тестовия детайл, така че те да не пречат на процеса на изследване.
Ниво на чувствителност - описателния термин за идентифициране на
способността на пенетранта да индикира дефекти.

