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Εισαγωγή:

Η βιομηχανική ραδιογραφία είναι μια από τις βασικότερες μεθόδους ποιοτικού ελέγχου.

Μερικά από τα πλεονεκτήματα της ραδιογραφίας είναι η δυνατότητα χρήσης της με πολλά υλικά

το φιλμ το οποίο αποτελεί άμεση οπτική εικόνα και αρχειοθετείται ενώ παράλληλα αποκαλύ-

πτει εσωτερικά σφάλματα. Η χρήση της ραδιογραφίας όμως παρουσιάζει και πολλά μειονε-

κτήματα όπως, υψηλό κόστος, ανάγκη πρόσβασης και από τις δύο πλευρές, απαίτηση για ακτι-

νοπροστασία και βέβαια δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αντικείμενα με πολύπλοκο σχήμα.

Στη συνέχεια του άρθρου θα δοθούν ορισμένες βασικές αρχές για τη δυνατότητα σωστής αξιο-

λόγησης των ραδιογραφιών. Το άρθρο δεν θα επεκταθεί στα σφάλματα των συγκολλήσεων ή

των άλλων ελεγχόμενων υλικών. Θα περιγραφούν τα ορθά χαρακτηριστικά μιας ραδιογραφίας,

τα οποία προκύπτουν από την ορθή τεχνική για την έκθεση και εμφάνιση του φιλμ. Επίσης θα

περιγραφούν οι ορθές συνθήκες για την αξιολόγηση της ραδιογραφίας.
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Χαρακτηριστικά

Ραδιογραφίας

1. Αμαύρωση: Η αμαύρωση της

ραδιογραφίας εξαρτάται από τον

αριθμό των κόκκων του

βρωμιούχου αργύρου, που

επηρεάζονται από την

ακτινοβολία και σε συνέχεια από

τη χημική κατεργασία. Η

ραδιογραφία πρέπει να έχει

ομοιόμορφη αμαύρωση σε όλη

την επιφάνειά της. Οι πιο πολλές

προδιαγραφές περιγράφουν τις

περιοχές μέτρησης της

αμαύρωσης επί του φιλμ. Η

αμαύρωση μετριέται με το

ντενσιτόμετρο.

Η τιμή της αμαύρωσης της

ραδιογραφίας καθορίζεται από

τις προδιαγραφές. Μια συνήθης

τιμή που απαιτείται είναι D>1.8.

Οι μεγάλες τιμές αμαύρωσης

είναι επιθυμητές, γιατί από τις

λογαριθμικές καμπύλες των φιλμ

φαίνεται ότι όσο αυξάνεται η

αμαύρωση αυξάνεται και η

αντίθεση του φιλμ (έως ένα

ορισμένο σημείο). Τίθενται όμως

και οι ανώτερες επιτρεπτές τιμές

αμαύρωσης, λόγω της

περιορισμένης έντασης φωτός,

που δίνουν τα διαφανοσκόπια. 

Ο ορισμός της αμαύρωση είναι:

D = Log (Io/It)

D = αμαύρωση

Io = ένταση προσπίπτουσας

ακτινοβολίας (φωτός) επί της

ραδιογραφίας.

Ιt = ένταση εκπεμπόμενης

ακτινοβολίας (φωτός) από τη

ραδιογραφία.

Συμπέρασμα: Αν η ραδιογραφία

είναι υψηλότερης αμαύρωσης

από αυτή που απαιτείται από τις

προδιαγραφές ή αναφέρεται στο

διαφανοσκόπιο, τότε είναι μη

αποδεκτή. Οι αιτίες μη αποδοχής

είναι οι παρακάτω: 

Α. Το διαφανοσκόπιο δεν δίνει

επαρκή ένταση φωτός για την

αξιολόγηση ή /και

Β. Σε αυτήν την αμαύρωση το

φιλμ δεν δίνει αποδεκτή

αντίθεση.

Αν η ραδιογραφία είναι

χαμηλότερης αμαύρωσης από

την απαιτούμενη, είναι μη

αποδεκτή, λόγω μη επαρκούς

αντίθεσης του φιλμ σε αυτήν την

αμαύρωση.

2. Ευαισθησία διεισδυτομέτρου:

Το διεισδυτόμετρο είναι ένα

όργανο με τις ίδιες ιδιότητες ως

προς την απορρόφηση

ακτινοβολίας με το ελεγχόμενο

υλικό. Ανάλογα με τις

προδιαγραφές απαιτούνται

διάφορα είδη διεισδυτομέτρων

όπως, με σύρμα του DIN 54109,

τύπου πλάκας με διαβαθμίσεις

από ASME κ.λ.π. Η προδιαγραφή

αναφέρει τη θέση τοποθέτησης

του διεισδυτομέτρου κατά τον

τύπο του διεισδυτομέτρου,

ανάλογα με το πάχος και το

ελεγχόμενο υλικό.

Η ευαισθησία του

διεισδυτομέτρου εκφράζεται από

τη μικρότερη ορατή λεπτομέρειά

του, που μπορεί να είναι σύρμα,

οπή διαβαθμισμένο πάχος,

ανάλογα με το είδος του

διεισδυτομέτρου.

Συμπέρασμα: Κατά την

αξιολόγηση της ραδιογραφίας να

ελέγχεται ότι χρησιμοποιήθηκε το

σωστό διεισδυτόμετρο ως προς

το υλικό και το μέγεθός του. Να

ελέγχεται το διεισδυτόμετρο αν
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