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KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀN 
 

CHƯƠNG I - KHÁI NIỆM CHUNG 
 

1. Khái niệm chung về chất lượng hàn 
1.1.  Các chỉ tiêu chất lượng: 

    Trong nền sản xuất mang tính cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, nâng cao chất  
lượng sản phẩm là một trong những nhiệm vụ kinh tế và xã hội quan trọng nhất.   
Chất lượng của sản phẩm là toàn bộ các đặc tính quy định chức năng phù hợp với 

những yêu cầu xác định tương ứng với công dụng của nó. 
Chất lượng không thể được sử dụng như một từ đơn lẻ để diễn đạt mức độ tuyệt vời 
với ý nghĩa so sánh khi đánh giá kỹ thuật, mà phải thêm các từ khác. Ví dụ: chất 
lượng tương đối, cấp chất lượng, đo chất lượng.  
    Tuổi thọ của sản phẩm phụ thuộc vào thời gian làm việc, mức độ chịu tải cũng 
như các điều kiện sử dụng khác kể cả khả năng bảo quản và sửa chữa sản phẩm. Do 
đó không nên quan niệm sản phẩm có chất lượng càng cao là càng tốt. Người ta đánh 
giá chất lượng theo yêu cầu thực tế sử dụng. Điều kiện sử dụng chứa đựng hai yếu tố 
cơ bản là độ tin cậy và tính làm việc liên tục 
Độ tin cậy: khả năng của sản phẩm làm việc trong khoảng thời gian dài đã định, chịu 
tải trọng có thể liên tục hoặc gián đoạn mà không bị phá hủy. 
Tính làm việc liên tục: tính chất của sản phẩm giữ được khả năng làm việc trong thời 
hạn đã định mà không phải dừng lại bắt buộc. 
         Chỉ tiêu chất lượng hàn bao gồm: 

• Cơ tính, không khuyết tật 
• Hóa lý tính 
• Độ tin cậy 
• Tính mỹ thuật 
• Tính kinh tế 

1.2. Đảm bảo chất lượng trong sản xuất hàn 
 Đảm bảo chất lương là thực hiện các công việc đã được lập kế hoạch cà tác động có 
hệ thống cần thiết nhằm đảm bảo rằng sản phẩm đạt tới mức chất lượng tối ưu và nó 
sẽ hoạt động tốt với độ tin cậy vừa đủ. 

       Chất lượng nhận được sau khi hàn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố và được thể hiện 
qua các giai đoạn sau  

 
 Thiết kế 
Thiết bị và nhân lực CHẤT LƯỢNG Sản xuất 
 Kiểm tra 
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1.2.1. Xem xét các tài liệu thiết kế - lựa chọn các kết cấu và công nghệ gá lắp - hàn; 

chọn vật liệu, tiêu chuẩn cơ bản các khuyết tật cho phép cũng như kế hoạch kiểm 
tra; chọn phương pháp kiểm tra để dò khuyết tật thích hợp v.v... 

1.2.2. Kiểm tra trang thiết bị; kiểm tra và phê chuẩn thợ hàn, điều phối viên hàn v.v... 
1.2.3. Chuẩn bị công nghệ sản xuất, chế độ hàn – tiến hành kiểm tra các điều kiện và 

chất lượng gá đặt; sự chuẩn bị và bảo quản vật liệu ban đầu; tiến hành hàn thử. 
1.2.4. Kiểm tra chất lượng liên kết và chất lượng sản phẩm bằng phá hủy – quan sát và 

đo đạc; nghiên cứu kim tương; nghiên cứu các tính chất lý hóa của vật liệu liên 
kết; thử cơ tính. Các phương pháp kiểm tra không phá hủy – ngoại dạng; thấm 
mao dẫn; bột từ, dòng xoáy; rò rỉ; siêu âm; chụp ảnh phóng xạ. 

 
   Trong quá trình đảm bảo chất lượng hàn, phương pháp luận “Plan- Do- Check- 
Act” cũng có thể được ứng dụng. Nó được mô tả: 
Plan: thiết lập mục tiêu và xử lý cần thiết để chuyển giao kết quả phù hợp với yêu 
cầu của khách hàng và chính sách của đơn vị sản xuất. 
Do: thực hiện đầy đủ các quá trình đã đề ra. 
Check: giám sát, đánh giá  các quá trình và sản phẩm dựa vào các chính sách, mục 
tiêu và yêu cầu đối với sản phẩm, sau đó báo cáo kết quả. 
Act: nắm vững các hoạt động để tiếp tục nâng cao việc thực hiện quá trình. 
Tuy nhiên cũng phải nhấn mạnh một câu quan trọng theo ISO 3834-1 là: Chất lượng 
không thể được kiểm tra bên trong sản phẩm, nó đã được hình thành trong sản phẩm. 
Ngay cả phương pháp kiểm tra không phá hủy đầy đủ và tinh vi nhất cũng không cải 
thiện được chất lượng hàn. Người Đức đã nói: Chất lượng không thể đạt được bằng 
kiểm tra, tự nó đã được hình thành!                                

2.  Khuyết tật hàn 
2.1. Các kiểu và dạng khuyết tật 
2.1.1. Định nghĩa - Khuyết tật của sản phẩm là sự không đáp ứng được yêu cầu cụ thể  

nào đó, mà đã được tiêu chuẩn quy định. 
 Trong sản xuất hàn, thường chia khuyết tật ra thành khuyết tật khi chuẩn bị và gá 

lắp vật trước khi hàn với khuyết tật xảy ra trong khi hàn. Khuyết tật hàn có thể là bên 
ngoài hoặc trên bề mặt và bên trong. 

 Khuyết tật bên trong có thể là những bất liên tục hoặc là khuyết tật về tổ chức tế 
vi. Ở đây chủ yếu xét đến  việc kiểm tra các bất liên tục của liên kết hàn.Tuy nhiên 
cần phải nói rằng các sai lệch khi chuẩn bị và gá lắp thường dẫn đến sự xuất hiện của 
những khuyết tật hàn, vì thế cần phải kiểm tra việc chuẩn bị trước khi hàn cẩn thận. 
  Bất liên tục không nhất thiết là khuyết tật. Chỉ thị được phát hiện bằng các thiết bị 
được gọi là chỉ thị của bất liên tục. Tùy theo tiêu chuẩn nếu bất liên tục ảnh hưởng 
đến quá trình sử dụng của sản phẩm hoặc các yêu cầu kỹ thuật thì được gọi là khuyết 
tật. 

    2.1.2. Các khuyết tật khi chuẩn bị và gá lắp – Khuyết tật đặc trưng nhất khi hàn nóng chảy 
của dạng này: góc vát mép chữ V, chữ X, chữ U bị lệch; làm cùn cạnh sắc theo chiều 
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dài giáp mối quá nhiều hoặc quá ít; khe hở không đều; các mép nối không trùng nhau; 
tách lớp hoặc bị bẩn mép v.v... Các máy, đồ gá chuẩn bị phôi không chuẩn, vật liệu 
không đồng nhất, bản vẽ không chính xác, tay nghề của thợ hàn thấp cũng có thể là 
các nguyên nhân tương tự. 

2.1.3. Phân loại các khuyết tật theo kiểu và dạng – Khuyết tật hàn thường được phân ra 
các kiểu theo dấu hiệu hình học và mật độ của chúng. Sơ đồ 1.4KKS 
Việc phân loại này theo bản chất khuyết tật mà liên quan đến các phương pháp hàn. 
Hiện nay người ta dùng các chữ số để ký hiệu khuyết tật 

2.2.  Các khuyết tật bên ngoài – hình dáng và kích thước mối hàn thường phụ thuộc vào 
chiều dày vật hàn. Khi hàn nóng chảy, trên bản vẽ (H1.2 KKS) thường cho các giá 

trị: chiều 
rộng mối 
hàn; 
chiều cao 
chịu lực; 
phần nhô 
đối với 
hàn giáp 
mối. Đối 
với liên 
kết góc 
hoặc 
chồng 

thường cho cạnh mối hàn và chiều cao làm việc của tiết diện.                                               
       Các mối hàn có thể có chiều rộng và cao không đều trên suốt đường hàn, mấp mô, 

chảy loang (h.1.3a-b), cạnh góc vuông không bằng nhau... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình dáng mối hàn không đúng làm mối hàn tách khỏi vật liệu cơ bản, gồ ghề 

bề mặt dẫn đến việc giảm khả năng làm việc của kết cấu, đặc biệt  khi chịu tải trọng 
dao động hay va đập. Các khuyết tật ngoài thường được xem như là các bất liên tục 
bề mặt mối hàn, chúng bao gồm: 
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       2.2.1. Rãnh cắt là chỗ kim loại cơ bản bị lõm xuống nằm dọc theo mép hàn do kim loại 
nóng chảy không được đưa vào đủ. (h.1.3 g-e).  Rãnh cắt xảy ra khi:  

• Hàn hồ quang tay với cường độ và điện áp cao làm nhiệt năng lớn. 
• Hàn tự động dưới lớp thuốc với điện áp thấp hoặc vị trí điện cực không đúng. 
• Hàn điện xỉ với thuốc hàn khó chảy nên bị ép trượt 

 Rãnh cắt làm giảm tiết diện làm việc, gây tập trung ứng suất  và có thể trở thành 
nguyên nhân phá hủy mối hàn do xuất hiện vết nứt.  

2.2.2.  Lõm xảy ra khi hồ quang bị tắt đột ngột tạo nên “miệng núi lửa”, thường gặp khi 
hàn gián đoạn. Nguyên nhân chủ yếu do trình độ thợ hàn. Lõm làm giảm tiết diện 
làm việc của mối hàn, sẽ xuất hiện vết nứt, giảm độ bền và khả năng chống ăn mòn. 
Còn lõm tại chân mối hàn thường được tạo ra bằng quá trình hàn điện cực lõi thuốc, 
giáp mối dạng chữ V. Kim loại ở dưới vị trí vát mép bị đẩy lên do sức căng bề mặt 
kéo nó vào khe hở (hI.29SA) 

2.2.3. Cháy thủng là các phần tử của kết cấu bị nóng chảy xuyên thủng một đoạn hàn do 
sự quá nhiệt cục bộ trên một diện tích nhỏ. Khuyết tật này thường đi kèm với sự lồi 
đáy hàn. Nguyên nhân tạo nên cháy thủng: 
• Năng lượng đường quá cao, cường độ dòng hàn lớn 
• Tốc độ hàn chậm và không đều 
• Khe hở giáp mối giữa các mép hàn lớn. 
• Khi hàn dưới lớp thuốc bảo vệ đệm lót dưới không sát hoặc thuốc hàn ít. 

    Trong thực tế cháy thủng thường gặp khi hàn kết cấu thành mỏng, hàn giáp mối 
sâu cũng như khi hàn leo góc.  

2.2.4. Rò rỗ kim thường được phát triển từ nơi rỗ xuyên lên bề mặt kim loại mối hàn. Rỗ 
có dạng hình trụ kéo dài lên bề mặt. Xỉ sệt có tính thông khí kém ngăn không cho 
khí thoát lên bề mặt kim loại nóng chảy tạo ra rỗ. Rò rỗ kim thông lên bề mặt hàn 
gây nên tập trung ứng suất nên nguy hiểm hơn rỗ khí bên trong. 

2.2.5. Chảy loang và lắng đọng là phần kim loại nóng chảy thừa ra quanh mép hàn, tràn 
ra và kết tinh lên phần kim loại không nóng chảy trong quá trình hàn (h5.NM).   

         
Nguyên nhân của chảy loang và lắng đọng: 
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• Vị trí không gian của mối hàn. 
• Hướng dịch chuyển dây hàn theo trục mối hàn không chính xác. 
• Chế độ hàn (dòng hàn, chiều dài hồ quang...) không hợp lý. 
• Dây hàn chảy  ra nhanh hơn tốc độ hàn. 
• Trình độ thợ hàn yếu. 
Chảy loang và lắng đọng thường đi kèm với khuyết tật nghiêm trọng là hàn không 

ngấu, không thấu. Do đó cần phải kiểm tra cẩn thận tại những nơi có chảy loang và 
lắng đọng. 
 Tất cả các bất liên tục bề mặt nói trên đều được thể hiện rõ trên bề mặt ngoài và có 
thể được sửa lại phần nào bằng hàn đắp. Nơi nào có nhiều khuyết tật bề mặt thường 
là dấu hiệu cho thấy bên trong mối hàn cũng có khuyết tật. 

2.3.   Các khuyết tật bên trong: khuyết tật bên trong là những loại khuyết tật mà không 
được phát hiện khi quan sát bề ngoài các chi tiêt, vật hàn. Dạng, đặc trưng, định 
hướng và kích thước các khuyết tật trong phụ thuộc vào phương pháp hàn 

2.3.1. Nứt và các biến thể của chúng. 
Nứt là sự phá hủy cục bộ liên kết 
hàn dưới dạng đường (h7NK), 
được xem là nguy hiểm nhất. 
Chúng xuất hiện trong kim loại 
mối hàn và kim loại cơ bản do sự 
phát triển của ứng suất riêng vì: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Co ngót và sự biến đổi tổ chức hay thay đổi thể tích khi kim loại chuyển từ 
trạng thái lỏng sang trạng thái đặc. 

• Nhiệt độ phân bố không đều khi nung nóng và làm nguội vật hàn. 
• Hàn chi tiết từ thép hợp kim kết cấu có biên dạng phức tạp. 
• Tốc độ nguội nhanh khi hàn các lọai thép được tôi ngoài không khí. 
• Tiến hành hàn ở nhiệt độ thấp, giảm tính dẻo của kim loại. 
• Kim loại cơ bản và kim loại bổ sung chứa nhiều phôtpho, lưu huỳnh. 
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• Trong liên kết hàn có mặt các khuyết tật khác gây tập trung ứng suất. 
Theo nhiệt độ xuất hiện nứt khi hàn thép có thể chia ra: 

• Nứt nóng được tạo nên trong quá trình đông đặc kim loại ở nhiệt độ 1100 oC  -
1300 oC,  vì tính dẻo của kim loại giảm mạnh và phát triển biến dạng kéo. 

• Nứt nguội được tạo nên do chuyển biến pha, dẫn đến giảm độ bền của kim loại; 
mặt khác do ảnh hưởng của ứng suất hàn. Nứt nguội xuất hiện cả trong giai 
đoạn nguội hoàn toàn cũng như trong trong thời gian ủ nhiệt sau hàn. 

 Tùy thuộc vào sự phân bố tương đối theo tâm đường hàn có nứt dọc, nứt ngang, nứt 
sao; theo phân bố ở liên kết hàn có nứt tại kim loại mối hàn, nứt tại kim loại cơ bản, 
nứt dưới đường hàn hoặc nứt tại vùng ảnh hưởng nhiệt. 
 Tùy thuộc vào đặc trưng của ứng suất (kéo hay nén) xuất hiện trong các phần tử của 
kết cấu hàn, nứt có thể là kín- khó quan sát (trong các phần tử chịu nén) hoặc là hở- 
dễ thấy (trong các phần tử chịu kéo) 

2.3.2. Rỗ trong mối hàn là những bọt khí có hình dáng khác nhau (thường là hình cầu) 
 Các bọt khí xuất hiện do các phản ứng sinh khí trong khối kim loại và khi kim loại 
đông đặc nhanh nó “giam” các bọt khí lại. Khi hàn thép nguồn sinh khí chủ yếu là 
do phản ứng cháy giữa cacbon với oxy trong vũng hàn tạo ra khí CO không hòa tan 
trong kim loại. Rỗ làm giảm độ bền và độ mịn chặt của mối hàn. 
 Các bọt khí xuất hiện nhanh chóng phát triển nhờ khuếch tán, hòa tan trong kim 
loại lỏng trước tiên phải kể đến hydro. Ngoài ra các chất gây ra rỗ khi hàn là nitơ, 
hơi nước, cacbonic và metan. Khi nguội nồng độ khí trong kim loại giảm và một 
phần có xu hướng thoát ra ngoài khí quyển. 
Trong mối hàn sự phân bố rỗ có thể đều theo toàn bộ thể tích  (h.10aNM), theo 
dạng chuỗi dọc mối hàn (h.10v), theo nhóm tích tụ lại (h.10b), hoặc riêng biệt. 
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Theo tiết diện rỗ có thể  nằm ở phần cơ bản, theo đường hợp kim hóa của kim loại 
nóng chảy với kim loại cơ bản; có khi nằm ở toàn bộ tiết diện hàn. 
 Rỗ đều thường xuất hiện khi các yếu tố tác động ổn định: các bề mặt vật  hàn bị 
bẩn (gỉ, dầu mỡ...), chất lượng điện cực thấp, thuốc hàn ẩm... 
 Rỗ theo nhóm tích tụ khi bị bẩn cục bộ hoặc sai với chế độ hàn đã cho (hồ quang 
tắt, chiều dài hồ quang tăng, khi bắt đầu hàn, gặp miệng hàn, bong lớp thuốc bọc). 
 Rỗ nằm dọc thành chuỗi được tạo thành trong điều kiện khi các chất khí thâm 

nhập theo toàn bộ đường hàn (khi hàn đắp, điện cực hàn kém chất lượng, có gỉ, khi 
hút không khí qua khe hở giữa các mép hàn). 
 Rỗ đơn được tạo thành trong trường hợp sai lệch với chế độ hàn trong nhất thời. 
 Rỗ khí xuất hiện nhiều nhất khi hàn nhôm, hợp kim titan, trong thép thì ít hơn. Rỗ 
khí có dạng hình cầu (có đường kính từ vài chục micromet đến 2-3 mm) nếu chúng 
không kèm theo màng oxide và không ngấu. Rỗ mà cùng với màng  oxide không có 
hình dạng hình học cố định. Các màng oxide thường hợp lại với rỗ thoát lên bề mặt 
nóng chảy. Trong mối hàn thép cacbon đa số rỗ có dạng ống. 

Các nguyên nhân chính tạo thành rỗ khí trong mối hàn: 
• Hàm lượng cacbon trong kim loại cơ bản và kim loại bổ sung cao. 
• Độ ẩm cao ở điện cực, thuốc hàn hoặc khí hậu. 
• Có các chất hồ hoặc các thành phần hữu cơ khác mà khi phân hủy có thể làm 

bão hòa CO hoặc H2 vào kim loại mối hàn. 
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• Làm sạch gỉ, sơn, dầu mỡ chưa tốt. 
• Tốc độ hàn lớn, vũng hàn nguội nhanh. 

  Rỗ cũng có thể được hình thành trong quá trình co ngót khi đông đặc (được gọi là  
rỗ  co).  

2.3.3. Lẫn (ngậm) xỉ và màng oxide thường xuất hiện do làm sạch vảy và gỉ không tốt trên 
mép hàn, chủ yếu khi hàn nhiều lớp. Xỉ là các tạp chất phi kim loại không kịp nổi lên 
bề mặt mối hàn khi đông đặc (h1.4.KKS). 

                            Khi hàn bằng que hàn có lớp 
thuốc bọc đủ dày sinh ra nhiều xỉ, nhưng 
kim loại nóng chảy ở trạng thái lỏng lâu hơn 
và xỉ  phi kim loại nhẹ có đủ thời gian nổi 
lên. 

  Kích thước xỉ khác nhau từ tế vi đến giọt vài 
milimet. Theo hình dáng có xỉ hình cầu, hình kim, phẳng, trải ra theo dạng màng, hình 
khối tiếp giáp với kim loại nóng chảy. Khi kích thước xỉ lớn hoặc có dạng nhọn dễ gây 
nên tập trung ứng suất làm giảm độ bền của kết cấu. Nếu lẫn xỉ tế vi dưới dạng phôtphid, 
nitride, sulphide, cùng tinh hợp kim nhẹ, oxide sắt sẽ làm giảm độ dẻo mối hàn. Lẫn xỉ 
dạng cầu nhỏ thường ít nguy hiểm hơn. 
 Trong những điều kiện nhất định lẫn xỉ sẽ gây ra nứt. Điều này được giải thích là trong 
quá trình nung nóng và làm nguội, hệ số giãn nở nhiệt của xỉ và kim loại khác nhau 
nhiều gây nên ứng suất nhiệt khá lớn dễ phát sinh ra nứt trong kim loại mối hàn. 
 Lẫn oxide có thể xuất hiện ở tất cả các dạng hàn. Khi hàn hợp kim nhôm chúng có dạng 
lớp mỏng hình thù tùy ý. Ảnh hưởng của màng oxide đến cơ tính mối hàn có khi còn 
mạnh hớn so với rỗ, lẫn xỉ hoặc lẫn kim loại.  
Nguyên nhân gây ra lẫn (ngậm) xỉ và màng oxide: 

• Bề mặt mối hàn bẩn có gỉ, dầu mỡ, sơn. 
• Làm sạch xỉ sau mỗi lượt hàn không tốt. 
• Vũng hàn nguội nhanh. 
• Xỉ chắc khó nóng chảy. 
• Thuốc bọc que hàn không tốt 
• Tay nghề thợ hàn không cao... 

2.3.4. Lẫn kim loại xuất hiện khi hàn hồ quang bằng điện cực không nóng chảy trong môi 
trường khí bảo vệ và thường lẫn các phần tử volfram. Trong khi hàn hồ quang mất 
ổn định tức thời và xuất hiện cả lẫn volfram cùng màng oxide. Lẫn volfram có thể 
nằm trong mối hàn hoặc trên bề mặt có dạng giọt bắn tóe. Khi volfram vào vũng hàn 
do nặng nên nó thường chìm xuống đáy. Lẫn volfram được tạo nên ở chỗ hồ quang 
tắt, khi đó volfram lắng xuống đáy chỗ lõm, nơi đó thường hình thành nứt. 

    Lẫn volfram được chia ra làm lẫn riêng lẻ và lẫn theo nhóm. Kích thước đường  kính 
lẫn đơn lẻ 0,4 – 3,2 mm. Lẫn volfram tập trung được tính theo kích thước nhóm là 
tập hợp các lẫn lẫn riêng lẻ. 
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2.3.5.  Không ngấu là những bất 
liên tục đáng kể (mở ra) 
không có sự liên kết cấu trúc 
tại giao diện giữa kim loại cơ 
bản và kim loại mối hàn hoặc 
giữa các lượt hàn (h.1.5a)(h.8 
NM). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
Không ngấu xuất hiện trong các trường hợp, khi kim loại nóng chảy gặp phải chỗ 
kim loại cơ bản không nóng chảy. Tại giao diện của kim loại nóng chảy và kim loại 
cơ bản hình thành lớp màng oxide ngăn, giảm độ bền liên kết giữa chúng. 

      Nét đặc trưng của không ngấu ở chỗ nó kết thúc trong mối hàn bằng các nhánh sợi 
nhỏ như là nứt. 

     Trong các mối hàn hợp kim nhôm, không ngấu rất hay kèm theo màng oxide và rỗ. 
Khi hàn thép bằng tay hoặc tự động dưới lớp thuốc, không ngấu được điền đầy bằng 
xỉ. So sánh các nhánh sợi với nứt về sự phân bố và hình dáng trong tiết diện mối hàn 
không phát hiện được sự khác nhau đáng kể. 
 Nguyên nhân tạo ra không ngấu: 

• Nhiệt lượng của hồ quang không đủ (cường độ dòng nhỏ, hồ quang quá dài 
hoặc quá ngắn). 

• Điện cực làm từ vật liệu dễ chảy hơn so với kim loại cơ bản. 
• Tốc độ hàn nhanh quá khiến mép hàn không kịp nóng chảy. 
• Điện cực lệch nhiều về một mép, khi đó kim loại chảy về phía kia không đủ 

nhiệt 
• Khe hở và góc vát nhỏ khiến cho kim loại cơ bản khó nóng chảy. 
• Làm sạch gỉ, sơn, dầu mỡ và các chất bẩn khác không được tốt. 
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• Phân tán hoặc thổi lệch hồ quang dưới ảnh hưởng của từ trường, nhất là khi 
hàn bằng dòng điện một chiều, cột hồ quang hướng vào một chỗ nhưng kim 
loại lỏng lại chảy ở chỗ khác. 

• Thuốc hàn bị kẹt vào khe hở giữa các mép có vát hoặc không vát. 
• Xỉ không bong hết khi hàn nhiều lớp, lớp sau chồng lên lớp trước. 
• Vật liệu cơ bản không phù hợp với vật liệu hàn (dây hàn, que hàn, thuốc...) 
• Thiết bị hàn không thỏa mãn – cường độ và điện áp hồ quang dao động trong 

khi hàn. 
• Bậc thợ hàn thấp. 

 Không ngấu là một trong những khuyết tật nguy hiểm nhất, nó làm giảm khả năng 
chịu tải của liên kết đặc biệt khi chịu tải trọng rung động hay va đập.   

2.3.6.   Không thấu là những bất liên tục do kim loại không được điền đầy vào những 
khoang, ngách trong tiết diện hoặc chân mối hàn, hoặc khi chiều sâu chảy không đủ. 
Tại chỗ đó sẽ có khoảng trống. Nguyên nhân là do khe hở đáy nhỏ, điện cực quá lớn, 
cường độ dòng điện nhỏ, tốc độ hàn nhanh, vát mép không thích hợp. Không thấu 
làm yếu tiết diện làm việc, gây tập trung ứng suất trong mối hàn. Không thấu có thể 
được khắc phục bằng: 

• Tăng nguồn nhiệt. 
• Giảm tốc độ hàn 
• Thay đổi liên kết. 
• Chắc chắn rằng gá lắp chính xác. 

      Mặc dù hàn hồ quang nóng chảy bao gồm các quá trình hàn được sử dụng rộng rãi 
nhất, nhưng các quá trình hàn khác cũng phải đảm bảo chất lượng hàn. Vì thế cần 
phải tìm hiểu về các loại khuyết tật trong các quá trình khác. 

2.4. Khuyết tật khi hàn điểm: 
2.4.1. Khuyết tật ngoài cơ bản khi hàn điểm: nứt ngoài 

(h.13NM); cháy thủng; tóe ra ngoài; không dính; 
trên bề mặt hình thành tổ chức đúc; đứt gãy kim loại 
ở mép liên kết; phá hủy tính liên tục tại vết lõm của 
điện cực; bề mặt điểm hàn trở nên sẫm màu. Nguyên 
nhân tạo nên các khuyết tật:  

• Giá trị hoặc chiều dài xung của dòng hàn lớn 
• Lực ép của điện cực nhỏ, đặt lực chậm. 
• Chuẩn bị bề mặt vật hàn không tốt, bẩn. 
• Điện cực bị bẩn, bề mặt tiếp xúc của điện 

cực mòn không đều, mài lại không đúng 
hình dáng. 

• Vật hàn và điện cực bị nghiêng. 
• Các điện cực chưa kịp nguội. 
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2.4.2. Khuyết tật bên trong: 

 
Không ngấu (h.14NM)– không có vùng đúc chảy hòa lẫn liên kết các phần tử kết cấu hàn; 
rỗ, nứt bên trong; tóe ra bên trong kim loại (h.15NM); phân bố không đối xứng nhân hàn; 
chảy ra quá nhiều- hơn 80% chiều dày tấm hàn. Nguyên nhân tạo nên khuyết tật trong:  

• Giá trị của cường độ dòng hàn 
hoặc xung chưa đủ. 

• Dòng mạch rẽ 
• Diện tích bề mặt làm việc của 

điện cực tăng. 
• Điện trở tiếp xúc không ổn định 

do bề mặt vật hàn chuẩn bị chưa 
tốt. 

• Lực ép của điện cực nhỏ, đặt lực ép sớm. 
• Điểm hàn dịch đến ngoài rìa. 
• Hàn vật liệu có thành phần hóa học khác nhau. 
• Vật hàn có chiều dày khác nhau. 

2.5. Khuyết tật khi hàn vảy 
   Các khuyết tật khi hàn vảy có thể được chia thành ba nhóm: khuyết tật phôi và gá 

lắp; khuyết tật mối hàn vảy; khuyết tật của sản phẩm hàn. 
   Để đảm bảo chất lượng kết cấu hàn vảy đầu tiên phải đảm bảo chất lượng chế tạo 

và gá lắp phôi. Khi gá lắp chú ý xác định khe hở cần thiết và kẹp các phần tử hàn 
chính xác. Sau khi đắp và kẹp chặt vảy hàn, vật hàn được đặt vào trong đồ gá để đảm 
bảo vảy hàn chảy hoàn toàn  xâm nhập vào khe hở và làm kết cấu ít bị cong vênh 
nhất. 

  Khuyết tật đặc trưng của gá lắp là khe hở giữa các bề mặt liên kết không đều; các 
phần tử hàn bị xê dịch. Những khuyết tật này xuất hiện do phôi không được gia công 
chính xác; kẹp chặt phôi sau khi định vị làm phôi bị dịch chuyển; không có đồ gá 
đảm bảo cố định phôi đáng tin cậy. 
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       Các khuyết tật điển hình của liên kết hàn vảy 

(h.16,17NM): không ngấu – vảy hàn nóng 
chảy điền đầy vào khe hở không lên tục và 
cũng không có sự liên kết giữa vảy hàn với 
kim loại cơ bản; nứt; rỗ; lẫn xỉ và thuốc hàn. 

  Không ngấu xuất hiện do vảy hàn chảy 
không thấm ướt với kim loại được hàn. Để 
tránh những chỗ không ngấu cần phải tẩy 
sạch màng oxide và đảm bảo khe hở. Sự có 
mặt của tạp chất có hại trong vảy hàn ảnh 
hưởng xấu đến chất lượng điền đầy khe hở. 
Tính chảy loãng của vảy hàn giảm 
mạnh khi lẫn các oxide.  

  Nứt trong mối hàn vảy có thể xuất 
hiện dưới tác động của ứng suất 
riêng trong kim loại cơ bản hoặc do 
rung động của kết cấu trong quá 
trình hàn, khi vảy hàn được kết tinh 
mà không đủ bền. Sự tạo thành nứt 
chủ yếu ở các mối hàn dùng vảy hàn 
có khoảng kết tinh rộng.  

  Nứt được chia ra làm nứt nóng và 
nguội. Nứt nóng được tạo thành 
trong quá trình kết tinh và vảy hàn 
co ngót ở nhiệt độ cao. Nứt nguội 
được tạo thành khi nhiệt độ đến 
200oC. 

  Tùy thuộc vào sự phân bố, nứt được chia ra ba nhóm: trong mối hàn vảy; trong kim 
loại cơ bản; ở chỗ tiếp xúc của vảy hàn với kim loại cơ bản. 

  Nứt trong mối hàn vảy có thể xuất hiện vì co khi kết tinh và tạo nên các rãnh trong  
liên kết được hàn chồng. Nứt ở chỗ tiếp xúc vảy hàn với kim loại cơ bản có thể được 
tạo nên khi hàn các kim loại có tính chất lý- hóa khác nhau. Khuyết tật này thường 
gặp nhất khi hàn vảy mảnh cắt hợp kim cứng (như T15K6) với thân dao làm từ thép 
cacbon két cấu (như thépC45). Nứt cũng có thể xuất hiện khi hàn thép không gỉ  
trong trạng thái ứng suất bằng vảy đồng- bạc. 

   Trong kim loại cơ bản, nứt nóng và nguội xuất hiện dưới tác động của ứng suất 
riêng được hình thành khi gá lắp, gia nhiệt, kết tinh kim loại mối hàn và làm nguội 
liên kết hàn vảy, cũng như dưới tác dụng của vảy hàn nóng chảy. Sự xuất hiện nứt 
cũng có thể do vảy hàn thâm nhập theo biên giới hạt của kim loại cơ bản, làm yếu đi 
sự liên kết giữa chúng. Khi có ứng suất riêng hoặc tải trọng ngoài dễ dẫn đến nứt. 
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  Sự tạo thành các rỗ nhỏ, kể cả không ngấu có thể làm thoát khí có trong vảy hàn và 
thuốc hàn. Khi vảy hàn nóng chảy thâm nhập không đủ hoặc khe hở lớn quá cũng 
thúc đẩy xuất hiện rỗ co và không ngấu. Lớp hút ẩm trong thuốc và vảy hàn cũng tạo 
nên rỗ, không ngấu. 

  Lẫn xỉ trong mối hàn là do chuẩn bị bề mặt các phần tử liên kết trước khi hàn chưa 
tốt hoặc bị bẩn, cũng như giữ nhiệt lâu khi hàn làm thuốc hàn tác dụng với kim loại 
cơ bản chuyển thành xỉ khó chảy. Ngọn lửa thừa oxy cũng gây nên lẫn xỉ. 

  Khuyết tật của sản phẩm sau khi hàn vảy là biến dạng, cong vênh do gia nhiệt và 
làm nguội không đều trong quá trình hàn, cũng như gá đặt không đúng. 

  Phân tích các khuyết tật và nguyên nhân phát sinh trong quá trình hàn, có thể khẳng 
định được rằng để ngăn việc tạo thành khuyết tật đầu tiên phải tuân thủ nghiêm ngặt 
quá trình công nghệ hàn và phải kiểm tra chất lượng trong quá trình sản xuất. 

3. Ảnh hưởng của khuyết tật đến cơ tính của liên kết hàn 
3.1. Ảnh hưởng chung  

 Các khuyết tật trong kết cấu hàn tự nó không xác định được việc mất khả năng làm 
việc của kết cấu. Mức độ nguy hiểm của khuyết tật cùng với ảnh hưởng các đặc tính 
(kiểu, dạng, kích thước...) phụ thuộc chủ yếu vào các yếu tố kết cấu và sử dụng.  

 
Tính chất của 
vật liệu 

 Dẻo hay giòn. Có khuynh hướng tạo thành nứt. Khả năng 
khử ứng suất. Làm chậm vết nứt... 

Cấu tạo liên kết  Hàn góc hay giáp mối. Yếu tố tỉ lệ 
Sơ đồ chịu tải  Mối hàn chịu tải hay không. Trạng thái ứng suất đường, mặt, 

khối. Ứng suất dư 
Mức độ tập 
trung ứng suất 

 Kết cấu (rãnh xẻ, chiều dày khác nhau...) 
Công nghệ (cong vênh, lệch mép, vảy...) 

Dạng tải trọng  Tĩnh, động, rung, chu kỳ nhỏ... 
Ăn mòn của môi 
trường 

 Trung tính, ăn mòn yếu, mạnh 

Tác động nhiệt  Nhiệt độ cao hoặc thấp, tác động chu kỳ 
Xác suất và 
nguy cơ hỏng 

 Đặc trưng quá tải. Nguy cơ tai nạn 

  Do điều kiện làm việc của liên kết hàn, vấn đề về ảnh hưởng của khuyết tật đến cơ 
tính của mối hàn rất được quan tâm. Để đánh giá ảnh hưởng này cần phải biết độ 
nhạy cảm của kim loại mối hàn đối với khuyết tật, những bất liên tục có hình dạng 
khác nhau – mức độ tập trung ứng suất. 

  Độ nhạy của liên kết hàn  đối với các khuyết tật -  mức độ giảm đặc trưng cơ học 
của mối hàn tại vùng khuyết tật so với với mối hàn không khuyết tật – phụ thuộc vào 
nhiều yếu tố: kiểu, sự phân bố và kích thước khuyết tật, tính chất kim loại, dạng tải 
trọng, điều kiện sử dụng. Tiếp theo сần phân biệt độ nhạy đối với khuyết tật khi chịu 
tải trọng tĩnh và động. 

  Với tải trọng tĩnh tiêu chí độ nhạy đối với khuyết tật thường được hiểu như là độ bền 
của liên kết hàn có khuyết tật đối với liên kết không khuyết tật. Tiêu chí của độ nhạy 
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đối với khuyết tật khi tải trọng động là hệ số tập trung hiệu quả - tỉ số giới hạn mỏi 
của liên kết hàn khi không có khuyết tật với có khuyết tật. 

3.2. Ảnh hưởng của nứt 
Tất cả các liên kết hàn của kim loại và hợp kim đều rất nhạy cảm với nứt. Thực tế 
làm việc cho thấy rằng nứt (dù rất nhỏ) là khuyết tật nguy hiểm nhất của liên kết hàn. 
Nứt làm giảm mạnh độ bền mỏi hoặc khả năng chịu tải trọng động. Do đó nếu đã 
xuất hiện nứt thì bắt buộc phải sửa (mài phá, hàn đắp). Các mối hàn sửa nứt ở các chi 
tiết, sản phẩm phải theo công nghệ đặc biệt đảm bảo độ tin cậy. 

3.3. Ảnh hưởng của không ngấu 
3.3.1. Độ bền tĩnh: Các thử nghiệm so sánh các liên kết hàn cho phép rút ra kết luận sau: 

• Liên kết hàn thép cacbon thấp và thép không gỉ austenite không bị ảnh hưởng 
nhiều do không ngấu. Quan hệ giữa chiều sâu không ngấu với độ giảm khả năng 
tải theo bậc nhất. 
• Các loại thép bền nóng 30CrMnSiNiA, hợp kim nhôm biến dạng Д16T (2024-
T4) và AMг-6 có độ bền của mối hàn nhỏ hơn độ bền kim loại cơ bản. Khi tăng 
chiều sâu không ngấu thì khả năng tải giảm nhưng không  tuyến tính. 
• Hàn gia cố chỗ không ngấu để tăng khả năng chịu tải tĩnh chỉ có tác dụng ở 
nhiệt độ thường, khi nhiệt độ thấp (to ≈ -40oC) độ bền tĩnh cũng như độ dẻo của 
liên kết giảm mạnh. 
• Không ngấu ở giữa mối hàn không chỉ làm yếu tiết diện chịu lực mà còn là nơi 
tập trung ứng suất. 
• Chiều dày vật hàn càng lớn thì độ nhạy đối với không ngấu tăng nhanh hơn. 
• Khi hàn giáp mối chữ V không ngấu dưới chân làm giảm độ bền tĩnh nhiều 
hơn so với không ngấu ở giữa mối hàn. 
• Không ngấu ở tâm mối hàn vát mép chữ X ít nguy hiểm hơn không ngấu ở 
tâm mối hàn chữ V. 
• Trong miền không ngấu tính dẻo giảm mạnh. Không ngấu kìm hãm sự phát 
triển biến dạng dẻo kim loại và làm tăng khuynh hướng phá hủy giòn liên kết. 
• Khi chịu kéo toàn bộ biến dạng dẻo tập trung cách chỗ không ngấu 1- 1,5 mm 
đối với hàn giáp mối không vát mép. Biến dạng dẻo không lan truyền trên toàn 
chiều dài mẫu, khi vùng không ngấu sâu quá 15% chiều dày mẫu.   
• Sự tập trung biến dạng lớn và giảm tính dẻo cục bộ tại vùng không ngấu ở 
giữa mối hàn dùng làm chỉ số giảm khả năng biến dạng của liên kết hàn giáp mối 
so với mẫu ngấu hoàn toàn, vì không phải tất cả kim loại nóng chảy tham gia biến 
dạng mà chỉ có vùng nhỏ không ngấu. 

3.3.2.  Độ bền khi chịu tải trọng thay đổi 
Tiêu chí đầu tiên để đánh giá sức bền liên kết hàn khi chịu tải trọng thay đổi là   

giới hạn mỏi của kim loại cơ bản. Khi chịu tải trọng thay đổi liên kết hàn có độ nhạy 
đối với không ngấu khác nhau phụ thuộc vào tính chất của kim loại cơ bản, kim loại 
bổ sung và công nghệ hàn. 

• Không ngấu làm giảm giới hạn mỏi cũng như rãnh khía. 
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• Không ngấu nhỏ gần bề mặt kim loại cơ bản làm giảm mạnh giới hạn mỏi. 
• Việc tăng tiếp theo kích thước không ngấu sẽ làm giảm giới hạn mỏi tỉ lệ với 

sự giảm diện tích tiết diện mối hàn. 
• Khi chịu tải trọng uốn rung động chỗ không ngấu gần bề mặt chịu kéo nén sẽ 

giảm mạnh giới hạn mỏi của liên kết hàn. 
• Khi thử uốn thép cacbon thấp để hàn lò hơi đã sử dụng 10 năm, thấy rằng các 

khuyết tật ngoài dạng rãnh cắt, lệch mép, chảy loang sẽ làm giới hạn mỏi giảm 
mạnh hơn nhiều so với khuyết tật bên trong. Nếu không bị ăn mòn thì không 
ngấu sẽ làm giảm giới hạn mỏi mạnh hơn so với rỗ hoặc lẫn xỉ.  

3.3.3. Độ bền khi tải trọng tĩnh lặp lại 
 Độ bền khi tải trọng thay đổi cũng phụ thuộc vào tần số đặt tải; tần số thấp 
(vài lần đặt tải trong một phút), độ bền lớn hơn tần số cao (khoảng 1000 lần chất tải 
trong một phút). Điều này được giải thích rằng biến dạng dẻo sau giai đoạn chịu tải 
với tần số cao không kịp đạt được giá trị bằng biến dạng dẻo cục bộ với tần số thấp, 
tức là sau mỗi chu kỳ chịu tải tần số thấp biến dạng dẻo được tích lũy nhiều hơn mỗi 
chu kỳ tần số cao. Do đó số chu kỳ tải trọng cần thiết để sử dụng toàn bộ khả năng 
của vật liệu chịu biến dạng với tần số thấp lại nhỏ hơn với tần số cao. 
 Phân tích kết quả thử nghiệm thấy rằng mối hàn thép không gỉ có độ nhạy đối 
với khuyết tật lớn không chỉ khi mỏi mà còn cả  khi tải trọng tĩnh lặp lại. Có thể thấy 
rằng giới hạn mỏi tĩnh không giảm tuyến tính khi tăng chiều sâu không ngấu. 

3.3.4. Độ dai va đập 
   Khi thử ở mối hàn không ngấu chỉ ra rằng độ dai va đập giảm nhanh hơn việc tăng 
chiều sâu không ngấu. Các mẫu hàn có hình dáng không ngấu dạng rãnh khía có độ 
dai va đập thấp hơn nhiều so với các rãnh tiết diện vuông hay tam giác. Độ nhạy của 
mối hàn đối với không ngấu phụ thuộc vào chiều sâu không ngấu, nhiệt độ, nhiệt 
luyện, biến cứng. 
   Độ nhạy của liên kết hàn đối với không ngấu như là yếu tố tập trung ứng suất được 
xác định không chỉ bởi tính dẻo của vật liệu mà cả đặc tính chịu tải. 
  Để giải quyết vấn đề về chất lượng liên kết hàn tiếp theo cần phải sử dụng các 
phương pháp kiểm tra không phá hủy. Với điều kiện chịu tải đã cho, kim loại mối 
hàn có độ nhạy cao đối với không ngấu hoặc các khuyết tật khác, thì việc xác định 
chiều sâu của nó vô ích, vì thực tế dù chiều sâu không ngấu lớn hay nhỏ thì nguy 
hiểm như nhau. Khi dùng các phương pháp kiểm tra không phá hủy mà phát hiện ra 
không ngấu dù nhỏ thì cũng coi như là dấu hiệu phế phẩm, (nhưng vẫn có thể sử 
dụng được). 

3.4. Ảnh hưởng của rỗ 
3.4.1. Độ bền tĩnh 

 Ảnh hưởng của rỗ đến cơ tính liên kết hàn được đánh giá theo độ nhạy đã cho của 
kim loại mối hàn đối với khuyết tật này, cũng phụ thuộc vào hệ số tập trung ứng suất. 
Độ nhạy của kim loại mối hàn với rỗ phụ thuộc vào kiểu rỗ, kích thước hình học và 
đặc trưng phân bố trong mối hàn. Các rỗ được chia tương ứng thành rỗ đơn (khoảng 
cách giữa các rỗ lớn hơn ba lần đường kính lớn nhất), rỗ dạng chuỗi (các rỗ không lẫn 
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nhau với khoảng cách nhỏ hơn đường kính), rỗ tập trung (xốp co) thường kèm với 
màng oxide. Rỗ đơn hình cầu thường có hệ số tập trung ứng suất nhỏ nhất 
   Qua phân tích (H.38.NM), thấy rằng khi chịu tải trọng tĩnh ảnh hưởng của rỗ đến 
độ bền thể hiện mức độ giảm đáng kể so với khi chịu tải trọng thay đổi. 

3.4.2. Độ bền khi tải trọng thay đổi  
   Khi đánh giá ảnh hưởng của rỗ đến độ bền liên kết hàn làm việc với tải trọng thay 
đổi, hệ số tập trung ứng suất gây ra bởi dạng của mối hàn là các yếu tố xác định. Nếu 
hệ số tập trung ứng suất do dạng mối hàn lớn hơn hệ số tập trung ứng suất do rỗ, thì 
rỗ không làm giảm khả năng tải của liên kết hàn 
 Các kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của rỗ đến độ bền tĩnh, độ dai va đập, góc uốn và 
độ giãn dài tương đối khi hàn giáp mối thép cacbon thấp (σb =850 MPa) sau khi tôi 
và ram được trình bày trên (h.39.NM) 

 
3.5. Ảnh hưởng của màng oxide, lẫn xỉ và lẫn volfram 

  Lớp màng oxide ảnh hưởng đến cơ tính nhiều nhất. Trong mối hàn hợp kim nhôm 
lớp màng oxide mỏng hình dáng tùy ý được xem như là không ngấu. Mức độ tập 
trung ứng suất của màng oxide cũng như không ngấu. 
 Tiếp theo lẫn xỉ ảnh hưởng một ít đến cơ tính. Lẫn volfram nếu không đi kèm với 

màng oxide thì không gây ảnh hưởng đến độ bền. 
  Khi xỉ gây áp lực lên thành mối hàn sẽ làm tăng độ bền mỏi. Điều này được giải 

thích rằng xỉ đóng vai trò như vật thể đàn hồi, làm giảm tập trung ứng suất. 
 Ảnh hưởng của lẫn volfram đến giới hạn mỏi tùy thuộc vào diện tích mặt ngoài 

mảnh volfram. 
 Khi tải trọng thay đổi ảnh hưởng của lẫn xỉ đến giới hạn mỏi thực chất phụ thuộc 
vào mức độ tập trung ứng suất do hình dáng mối hàn.  

3.6. Ảnh hưởng của hình dáng mối hàn 
3.6.1. Độ bền tĩnh 
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  Trong trường hợp chịu tải trọng tĩnh, khi độ bền của mối hàn thấp hơn độ bền kim 
loại cơ bản thì gia cố mối hàn có thể là yếu tố tích cực. Trong đa số các trường hợp 
không cần thiết quy định giá trị gia cố. 
  Trong liên kết hàn ngấu hoàn toàn thép cacbon thấp có độ bền mối hàn bằng độ bền 
kim loại cơ bản, việc hàn gia cố không làm tốt hơn khả năng chịu tải của kết cấu. Chỉ 
trong liên kết có khả năng xảy ra không ngấu thì hàn gia cố các chỗ yếu khi chịu tải 
tĩnh là cần thiết. 

3.6.2. Độ bền khi chịu tải trọng thay đổi 
  Các kết cấu hàn làm việc với tải trọng thay đổi, độ bền mỏi giảm không chỉ do các 
khuyết tật công nghệ (không ngấu), mà còn do yếu tố hình học như là hàn gia cố. Khi 
tải trọng thay đổi việc gia cố không làm tăng mà ngược lại còn làm giảm giới hạn 
mỏi của kết cấu hàn. 
  Gia cố mối hàn với kích thước bất kỳ rõ ràng không làm giảm độ bền tĩnh, tuy 
nhiên nó ảnh hưởng mạnh đến giới hạn mỏi của liên kết. Gia cố càng lớn, tiếp tục 
làm giảm góc chuyển tiếp từ kim loại cơ bản đến kim loại nóng chảy, càng làm giảm 
giới hạn mỏi. 
 Như vậy, hàn gia cố có thể làm mất hết các ưu điểm nhận được từ quá trình công 
nghệ làm tăng chất lượng kim loại nóng chảy để cải thiện độ bền mỏi. 

3.7.  Ảnh hưởng của lệch mép 
  Khi kéo, liên kết hàn giáp mối có lệch mép sẽ gây ra momen uốn do phương của lực 
bị lệch tâm. Tại giao diện kim loại mối hàn với kim loại cơ bản xuất hiện ứng suất 
vượt quá giá trị danh nghĩa.  
  Mức độ ảnh hưởng của lệch mép đến độ bền của liên kết giáp mối phụ thuộc chủ 
yếu vào độ nhạy của khuyết tật đối với tập trung ứng suất, đặc trưng đặt lực. 
  Khi hàn thép cacbon thấp chiều dày mỏng (<10 mm), lệch mép không gây ảnh 
hưởng nhiều đến độ bền tĩnh vì kim loại mối hàn kém nhạy đối với tập trung ứng 
suất. Nếu kim loại mối hàn nhạy đối với tập trung ứng suất như hợp kim AMг6 thì 
độ bền tĩnh khi lệch mép giảm đi hơn 25%. Ngoài ra mức độ giảm độ bền còn phụ 
thuộc vào chiều dày kim loại và công nghệ hàn. 
  Lệch mép khi tải trọng thay đổi ảnh hưởng đáng kể  đến giới hạn mỏi của liên kết. 
Mức độ giảm giới hạn mỏi phụ thuộc chủ yếu vào độ lớn lệch mép và công nghệ hàn.    

3.8. Ảnh hưởng của khuyết tật hàn điểm 
3.8.1. Độ bền tĩnh 

  Nứt tại nhân mối hàn thực tế không ảnh hưởng đến độ bền cắt và xé. Ứng lực cơ 
bản tại điểm hàn được hiểu là vùng bền vững bên ngoài của các tinh thể hình trụ và 
vùng đều trục bên trong mà các vết nứt trong chịu tải nhỏ thường không ra khỏi ranh 
giới đó. Ảnh hưởng của rỗ, nứt và tóe trong đến độ bền tĩnh liên kết hàn điểm tương 
tự nhau. 
  Tiến hành nghiên cứu độ bền tĩnh chịu cắt của điểm hàn thông qua đường kính 
nhân chảy của điểm đó. Các kết quả thử tĩnh điểm hàn được trình bày trên 
(H.40,41.NM), trong đó trục hoành là diện tích làm việc của nhân chảy, còn trục 
tung – tải trọng phá hủy. Do rất khó xác định chính xác diện tích làm việc của nhân 
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hàn nên việc đưa ra kết luận về độ bền tĩnh của điểm hàn khi chịu cắt không đáng tin 
lắm. 

       
  Không ngấu nhân hàn là khuyết tật nguy hiểm nhất của liên kết hàn. Nó làm giảm 
đáng kể độ bền của sản phẩm hàn. Việc giảm tính bền của liên kết tùy thuộc vào đặc 
trưng và độ lớn không ngấu, dạng của sản phẩm và điều kiện làm việc. 

3.8.2. Độ bền khi tải trọng thay đổi. 
  Nghiên cứu đánh giá mức độ ảnh 
hưởng của nứt ngoài và trong cũng như 
không ngấu và tóe đến giới hạn mỏi và 
tuổi thọ của mẫu hàn bằng hợp kim Д16, 
kết quả chỉ ra trên (h.42NM).  
  Vết nứt trong kéo dài hơn 1/3 đường 
kính nhân hàn làm giảm giới hạn mỏi đi 
22-27% so với mẫu không khuyết tật. 
Nứt ngoài còn làm giới hạn mỏi giảm đi 
37-80%. 
  Giới hạn mỏi của mẫu tóe trong tại 
điểm hàn lại lớn hơn giới hạn mỏi của 
mẫu không khuyết tật! Điều này liên 
quan đến sự giảm tập trung ứng suất do 
điền đầy khe hở giữa các phần tử hàn bằng kim loại chảy tóe ra.   
  Phân tích các mẫu bị phá hủy bằng tia Rơngen và phương pháp kim tương chỉ ra 
rằng trung tâm bị phá hủy do mỏi xuất hiện quanh nhân hàn, chỗ tiếp giáp các tấm 
hàn. Sự có mặt khuyết tật trong nhân hàn không ảnh hưởng tới vị trí sinh ra và phát 
triển vết nứt mỏi. Quá trình phá hủy mỏi ban đầu xuất hiện ở nơi tập trung ứng suất 
cao nhất – quanh chu vi nhân hàn - sau đó lan ra theo chiều dày tấm, rồi đi lên bề 
mặt gần chỗ điện cực ép. 
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  Trong đa số mẫu thử có kim loại tóe trong, nứt mỏi phát triển tại nơi nhân hàn 
không bị tóe và vị trí sinh ra rồi phát triển nứt không liên quan đến khuyết tật có sẵn. 
  Khi nhân hàn không ngấu (đường kính hoặc chiều cao nhân chảy nhỏ) thì đặc trưng 
phá hủy thay đổi. Sự phá hủy xảy ra bằng cách “dứt” nhân hàn, hoặc các vết nứt mỏi 
lan theo nhân chảy. 
 

CHƯƠNG II – KIỂM TRA QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ 
 
1. Kiểm tra các yếu tố công nghệ 
 Như đã trình bày ở trên, để đảm bảo chất lượng trong sản xuất hàn phải qua nhiều 
công đoạn. Việc kiểm tra quá trình công nghệ được ví như giai đoạn “phòng bệnh”, 
một trong những nhiệm vụ quan trọng đầu tiên. 

1.1. Kiểm tra vật liệu ban đầu 
   Chất lượng hàn có thể được đảm bảo nếu chất lượng vật liệu ban đầu thỏa mãn yêu 
cầu đề ra. Trước tiên cần kiểm tra giấy chứng nhận các vật liệu ban đầu có tính năng 
phù hợp với quá trình công nghệ hàn kết cấu. Sau đó xem kỹ lại vật liệu và kiểm tra 
bổ sung chất lượng ứng với tài liệu chuẩn. 

1.1.1. Kim loại cơ bản 
     Phôi đúc được kiểm tra xem có rỗ, co và nứt không, đặc biệt chú ý đến chỗ cần 
hàn. Phôi cán xem có bị tách lớp, các tạp chất - đặc biệt là lưu huỳnh -  phân bố 
không đều theo tiết diện. Kiểm tra thành phần hóa học theo mác kim loại, thử cơ tính. 

1.1.2. Que hàn 
 Với que hàn hồ quang cần kiểm tra độ dày đều lớp thuốc bọc, xem thuốc bọc có bị 
hư hại gì không. Tiến hành hàn thử để thiết lập đặc trưng nóng chảy của lõi và thuốc 
bọc, khả năng dễ bong xỉ và chất lượng tạo hình mối hàn (tính chảy loãng của kim 
loại, bắn toé, khuyết tật ngoài). Que hàn thép độ bền cao được kiểm tra bằng phép 
thử đặc biệt về hàm lượng hydro trong kim loại nóng chảy. 
 Đối với que hàn khí thì chỉ kiểm tra hình dáng và thành phần hóa học. 

1.1.3. Dây hàn   
   Được kiểm tra xem bề mặt có sạch không, lớp phủ có phù hợp với quá trình công 

nghệ hàn không, tách lớp và nhăn bề mặt. Tiến hành hàn thử với thuốc hoặc khí bảo 
vệ tương ứng để xác định chất lượng vật liệu theo các chỉ tiêu tương tự như que hàn. 

1.1.4. Thuốc hàn 
    Được kiểm tra theo kích thước hạt, độ đồng đều và độ tròn, có chất bẩn hoặc lẫn 

tạp chất không. Cũng cần kiểm tra độ ẩm, các tính chất ổn định thuốc hàn. 
1.1.5. Khí bảo vệ 
    Được kiểm tra xem có tạp chất có hại và hơi nước. Hơi nước được xác định theo 

nhiệt độ điểm sương. 
1.1.6. Kiểm tra tính hàn 
     Tính hàn ảnh hưởng chủ yếu đến chất lượng sản phẩm. Kiểm tra tính hàn của vật 

liệu ban đầu cần phải có trước khi quyết định sử dụng những vật liệu nào cho kết cấu 
hàn. Có hai trường hợp kiểm tra tính hàn: 
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• Khi lựa chọn vật liệu và bắt đầu công nghệ hàn, tức là chuẩn bị sản xuất trong 
giai đoạn thiết kế. 

• Khi đưa vật liệu vào chu trình sản xuất, tức là khi chuẩn bị công nghệ sản xuất. 
Việc kiểm tra này có thể làm các thông số sai lệch đi so với giá trị trên giấy tờ 
và làm tính hàn kém đi. 

1.2.  Kiểm tra trang thiết bị    
1.2.1. Kiểm tra máy 

  Chất lượng liên kết hàn phụ thuộc nhiều vào thiết bị có tốt hay không. Mục đích 
của kiểm tra là duy trì trạng thái làm việc của thiết bị hàn theo đúng các đặc tính kỹ 
thuật đã cho. Theo dõi thiết bị làm việc có đúng với biểu đồ bảo dưỡng công nghệ 
như trong lí lịch máy.  
   Máy hàn hồ quang cần phải đảm bảo hồ quang cháy ổn định, độ chính xác cần thiết, 
điều chỉnh chế độ điện chuẩn, tốc độ hàn v.v... Các thông số này cần kiểm tra cẩn 
thận trước mỗi lần kiểm tra thiết bị và trong quá trình sản xuất. 
   Với máy hàn điện tiếp xúc, kiểm tra các cơ cấu, hệ thống làm nguội, gá kẹp bề mặt 
tiếp xúc, biên dạng và độ mòn bề mặt làm việc của điện cực. Khi hàn điểm và hàn 
đường quan trọng nhất là định lượng được thời gian hàn và nghỉ nhờ các cơ cấu và 
bộ cắt. Cấu tạo bộ cắt cần được điều chỉnh chính xác, tin cậy và kiểm tra hàn liên tục. 
  Khi hàn khí đầu tiên là kiểm tra nguồn cấp khí. Đảm bảo lưu lượng khí sạch và khô, 
áp suất ổn định 

1.2.2. Kiểm tra đồ gá 
 Đồ gá hàn chuyên dùng cần đảm bảo độ bền và cứng vững cần thiết; kẹp chặt các 
phần tử hàn nhanh, chính xác và tin cậy; đặt vật hàn ở vị trí thuận lợi để thao tác... 
  Những yêu cầu này phải đưa vào điều kiện kỹ thuật khi thiết kế và chế tạo đồ gá. 
Cần chú ý đến kích thước cơ bản, định vị, kẹp chặt. Kết luận cuối cùng về tác dụng 
của đồ gá sẽ đưa ra sau khi chế tạo và kiểm tra kích thước của sản phẩm thử. 
 Trong quá trình chế tạo, tình trạng của đồ gá được kiểm tra có hệ thống, thời hạn 
kiểm tra phụ thuộc vào quy mô sản xuất. Khi cần thiết phải sửa chữa hoặc thay mới 
đồ gá. 

1.2.3. Kiểm tra dụng cụ và đồng hồ đo   
    Các đồng hồ đo và dụng cụ phải được sự giám sát thường xuyên trong sản xuất và 
cả khi sửa chữa. Các đồng hồ đo phải luôn so với các mẫu chuẩn có thể của cơ sở sản 
xuất hoặc Cơ quan Đo lường Quốc gia. 
   Khi hàn tự động phải kiểm tra có hệ thống độ chuẩn của bộ phận điện, đầu hàn, 
xe... 
  Khi hàn khí kiểm tra độ chặt khít chỗ nối mỏ hàn với van và ống dây. Tỉ số giữa 
oxy và khí cháy rất quan trọng nên phải kiểm tra chặt chẽ. Không được phép để thừa 
oxy và khí cháy. Khi kiểm tra van giảm áp cần chú ý đến áp suất làm việc không đổi, 
đô nhạy điều chỉnh, độ ổn định chống đóng băng. 

1.2.4. Kiểm tra nguồn năng lượng 
  Nguồn năng lượng khi hàn hồ quang hay điện tiếp xúc là điện năng; khi hàn khí, 
nhiệt nhôm – năng lượng của phản ứng hóa học; khi hàn ma sát, hàn nguội, hàn nổ... 
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– năng lượng cơ học; khi hàn laser, siêu âm, chùm tia điện tử... – năng lượng tia vật 
lý. Ở đây chủ yếu chỉ kiểm tra về điện (điện áp), về khí (độ sạch). 

1.3. Kiểm tra nhân lực hàn 
    Kiểm tra việc chuẩn bị và trong quá trình sản xuất hàn dù có cẩn thận đến đâu 
cũng không có hiệu quả nếu không kiểm tra chất lượng thợ hàn, vì phần lớn chất 
lượng sản phẩm trong sản xuất hàn là do chất lượng thợ hàn quyết định. Chất lượng 
đồng đều ổn định của liên kết hàn là dấu hiệu cơ bản để nhận biết đẳng cấp thợ hàn. 
    Chất lượng thợ hàn cần phải được kiểm tra ở tất cả các giai đoạn của quá trình 
công nghệ (chuẩn bị, gá lắp, hàn , kiểm tra).Có thể theo loạt tiêu chuẩn EN 287. Tiến 
hành thi nâng bậc định kỳ, cấp chứng chỉ cho thợ hàn, thợ dò khuyết tật, thợ lắp ráp, 
thợ vận hành thiết bị. Ngoài ra còn phải chú ý đến các mặt về tâm lý, kinh tế, sức 
khỏe, văn hóa... nhằm gián tiếp nâng cao chất lượng sản phẩm hàn. 
 Việc phê chuẩn thợ được tiến hành trước khi thực hiện sản xuất các kết cấu tương 
ứng. Ngoài ra trong quá trình hàn  cũng vẫn kiểm tra định kỳ thợ hàn  bằng việc tổ 
chức Hội đồng có sự tham gia của các điều phối viên, thanh tra hàn. Nội dung kiểm 
tra gồm lý thuyết và thực hành. Các mẫu sau khi hàn sẽ được Hội đồng xem xét kỹ 
lưỡng bên ngoài. Sau đó thử phá hủy (kéo, uốn...) rồi  đánh giá chất lượng mẫu gãy. 
 Ngày nay các thiết bị hàn là thành quả của tiến bộ mới về công nghệ điện- điện tử, 
công nghệ thông tin, cơ khí chính xác nên để vận hành điều khiển tốt thiết bị cần 
phải có những người thợ vận hành thiết bị với kiến thức và tay nghề phù hợp. Việc 
phê chuẩn thợ vận hành thiết bị theo loạt tiêu chuẩn EN 1418 

1.4. Quan sát ngoại dạng (VT) và chỉnh sửa liên kết hàn 
  Chuẩn bị và gá lắp phôi khi hàn, chất lượng của mối hàn, chất lượng sản phẩm 
thường được kiểm tra bằng mắt trước tiên. Tất cả  sản phẩm đều được kiểm tra bằng 
mắt mà không phụ thuộc vào việc sử dụng các phương pháp khác. Với sự hỗ trợ của 
các phương tiện hiện đại trong một số trường hợp, kiểm tra ngoại dạng có đủ thông 
tin và là phương pháp rẻ nhất, linh hoạt nhất để giảm khuyết tật. Có bốn giai đoạn 
kiểm tra bằng mắt.  

1.4.1.  Kiểm tra phôi 
  Trước khi gá đặt  phôi phải được kiểm tra và 
đạt độ chính xác nhất định tùy theo đặc trưng 
và công dụng của sản phẩm. Khi làm sạch 
phôi cần chú ý đến trạng thái bề mặt chịu hàn, 
hàn vảy. Các phần tử của kết cấu cần hàn 
không được phép dính dầu, sơn, gỉ, chất bẩn 
khác. Những tạp chất này dễ tạo thành rỗ làm 
giảm chất lượng hàn hồ quang, hàn tiếp xúc 
hay hàn vảy.  
 Để xác định chất lượng việc chuẩn bị vát mép hàn, người ta sử dụng các bộ dưỡng 
đặc biệt hay dụng cụ chuyên dùng (h.2.2KKS).  

1.4.2. Kiểm tra gá đặt 
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  Các chi tiết, bộ phận máy khi hàn phải được gá trên đồ gá chuyên dùng (giá kẹp, 
van giảm áp), đảm bảo độ chính xác cao. Các kích thước cơ bản của chi tiết cần kiểm 
tra là: khe hở giữa các mép và chồng mép- đối với hàn giáp mối không vát mép; khe 
hở giữa các mép, độ cùn mép và góc vát mép; chiều rộng chồng nhau và khe hở giữa 
các tấm- đối với liên kết hàn chồng; khe hở giữa các tấm và mép, góc giữa các phần 
tử hàn, cũng như độ cùn và góc nghiêng của mép- đối với liên kết chữ T; khe hở giữa 
các phần tử hàn và góc giữa chúng- đối với liên kết góc. 
  Các thông số và kích thước khác phụ thuộc vào hình dáng mối hàn được xác định 
bởi các điều kiện kỹ thuật của sản phẩm. Các chi tiết, bộ phận máy sai lệch về điều 
kiện kỹ thuật hoặc quá trình công nghệ bị loại bỏ.  

1.4.3. Quan sát trong khi hàn 
 Kiểm tra trong quá trình hàn cho phép phát hiện kịp thời các khuyết tật. Người kiểm 
tra dùng kính lúp xem lớp hàn đầu tiên rồi so với mẫu chuẩn.  

 Nhiệt độ nung nóng trước và giữa các lượt hàn (dùng phấn nhiệt) 
 Nhìn cẩn thận vị trí các lượt hàn. 
 Kiểm soát tại chỗ biến dạng. 

 Một điều cần chú ý là lớp hàn lót rất dễ bị rỗ xốp, lẫn xỉ hoặc nứt. Nếu không phát 
hiện được ngay, chúng có thể lan truyền sang các lớp khác. Các khuyết tật đó sẽ gây 
khó khăn và tốn kém về sau. Ví dụ trong kỹ thuật hạt nhân, khi hàn các đường ống, 
người ta quan sát hồ quang bằng kính tiềm vọng. Có khi phải dùng camera và các 
thiết bị đặc biệt để quan sát hồ quang từ xa. 

1.4.4. Quan sát sản phẩm 
 Sau khi hàn, ngoài việc kiểm tra kích thước dung sai theo các phương pháp thông 
thường còn phải đánh giá chất lượng.Trước tiên phải nhìn bằng mắt thường hoặc 
kính lúp xem sản phẩm có bị nứt, rãnh cắt, cháy thủng, chảy loang, không ngấu chân, 
lệch mép...hay không? Một vài khuyết tật trong số đó không thể chấp nhận được, 
phải phá ra hàn lại. Khi quan sát ngoại dạng (VT) người ta cũng xác định được 
khuyết tật hình dáng mối hàn, phân bố vảy, đặc trưng phân bố kim loại trong hàn đắp,  
không ngấu, không thấu... 
  Mỗi một phương pháp hàn, cũng như vị trí không gian của mối hàn đều có dạng 
mặt ngoài đặc trưng. Vảy xếp không đều, chiều rộng chiều cao đường hàn thay đổi là 
do dao động công suất, hồ quang tắt đột ngột hoặc mỏ hàn không ổn định. 
  Khi hàn trong khí bảo vệ hoặc chân không mặt ngoài mối hàn phải nhẵn bóng, 
không có vảy và dạng của nó như dải kim loại nóng chảy. Hàn titan và các vật liệu 
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có hoạt tính cao cần phải kiểm tra màu sắc và độ lớn vùng chạy màu. 

  
  Khi quan sát ngoại dạng, bề mặt vật kiểm cần phải đủ độ sáng và tầm nhìn phải 
thích hợp. Thông số hình học được đo bằng dưỡng (h.2.3.KKS) hoặc các dụng cụ đo 
khác. 
 Chỉ sau khi quan sát ngoại dạng để kiểm tra khuyết tật bên ngoài, người ta mới dùng 
tiếp các phương pháp vật lý- cơ học, hóa học để xác định khuyết tật bên trong. Kiểm 
tra ngoại dạng cẩn thận- thường là nguyên công rất đơn giản- có thể cũng được dùng 
để cảnh báo và phát hiện khuyết tật đạt hiệu quả cao.  

2. Chọn các phương pháp kiểm tra chất lượng hàn 
  Trong sản xuất hàn, khâu kiểm tra không nhất thiết phải là khâu cuối cùng. Nhiều 
khi nguyên công kiểm tra được tiến hành xen kẽ giữa các bước. Mặt khác các khuyết 
tật hàn như đã giới thiệu, rất đa dạng và phức tạp. Việc tiến hành kiểm tra cần phải 
sử dụng nhiều phương pháp khác nhau- riêng rẽ hoặc phối hợp. 
 Dựa vào tác động đến vật liệu hay sản phẩm hàn người ta chia các phương pháp 
kiểm tra làm hai nhóm: các phương pháp kiểm tra bằng phá hủy (KTPH) và các 
phương pháp kiểm tra không phá hủy (KTKPH, gọi theo tiếng Anh Non-Destructive 
Testing) 

  2.1. Các phương pháp phá hủy 
Thử nghiệm phá hủy thường được tiến hành trên mẫu đối chứng, trên mô hình và đôi 
khi trên chính sản phẩm. Mẫu đối chứng được hàn theo công nghệ và vật liệu đúng 
theo liên kết hàn. Theo lệ thường các thử nghiệm cho phép nhận được các số liệu đặc 
trưng của độ bền, chất lượng và độ tin cậy của liên kết. Nếu hàn và thử phá hủy mẫu 
trong phòng thí nghiệm thì những thử nghiệm này đặc trưng cho chất lượng các mẫu 
không có khuyết tật sản xuất. Người ta thử nghiệm cơ tính kim loại và liên kết hàn 
bằng kéo, uốn, va đập... Theo đặc trưng tải trọng tiến hành thử tĩnh, động và mỏi. 
  Các phương pháp thử nghiệm “không mẫu” như kiểm tra độ cứng, phân tích kim 
tương, phân tích hóa học, kiểm tra ăn mòn cũng được xếp vào nhóm này. 

2.2. Các phương pháp không phá hủy 
2.2.1. Định nghĩa:  

   Kiểm tra không phá hủy (KTKPH) là sử dụng các phương pháp vật lý để phát hiện 
các khuyết tật bên trong cấu trúc vật liệu, chi tiết, sản phẩm... mà không làm tổn hại 
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đến khả năng hoạt động, chịu tải sau này của chúng. KTKPH liên quan đến việc phát 
hiện khuyết tật trong vật kiểm nhưng tự bản thân nó không thể dự đoán những nơi 
nào khuyết tật sẽ hình thành và phát triển.  

2.2.2. Đặc điểm – Các phương pháp KTKPH có đặc điểm chung: 
• Sử dụng một môi trường để kiểm tra sản phẩm 
• Sự thay đổi trong môi trường kiểm tra chứng tỏ trong vật kiểm tồn tại bất liên 

tục. 
• Là phương tiện để phát hiện sự thay đổi trong môi trường kiểm tra. 
• Giải đoán những thay đổi để nhận biết các thông tin về khuyết tật trong vật kiểm.  

2.2.3. Phân loại 
   Theo tiêu chí nhiệt động lực có thể chia các phương pháp vật lý dò khuyết tật 
không phá hủy làm hai nhóm: (i) các phương pháp liên quan đến việc sử dụng truyền 
năng lượng; (ii) các phương pháp sử dụng chuyển động của vật chất.  
  Tiếp theo các phương pháp KTKPH được chia nhỏ ra: (i) phát âm; (ii) thấm mao 
dẫn; (iii) từ tính; (iv) quang học; (v) phóng xạ; (vi) vi sóng; (vii) nhiệt; (viii) rò rỉ; (ix) 
điện; (x) điện từ; (xi) toàn ảnh laser; (xii) động lực... 
   Ngoài ra theo đặc tính của trường vật lý hoặc khối chất chuyển động tác động 
tương hỗ với vật kiểm có thể  chia các dạng KTKPH theo các dấu hiệu sau: 
• Theo đặc trưng tác động tương hỗ của trường vật lý hoặc vật chất với vật kiểm, 

ví dụ các phương pháp phát ra và phản xạ đối với sóng âm, sóng ánh sáng, sóng 
bức xạ, sóng vô tuyến, sóng nhiệt; phương pháp cảm ứng đối với dạng kiểm tra 
từ tính... 

• Theo các thông số thông tin sơ bộ, ví dụ biên độ và pha đối với dạng âm và điện 
từ, màu và huỳnh quang đối với dạng thấm mao dẫn và với kiểm tra rò rỉ 

• Theo khả năng chỉ thị thông tin sơ bộ (áp điện, cảm ứng, hóa học...) 
• Theo khả năng thể hiện thông tin cuối cùng (nhìn thấy, đồ thị, ảnh tia X, âm 

thanh, ánh sáng,...) 
 Rõ ràng rằng cách phân loại duy nhất theo dấu hiệu cho tất cả các dạng kiểm tra trên 
là không thể. Trong kiểm tra chất lượng hàn chỉ sử dụng một số phương pháp kể trên. 

2.3.  So sánh thử nghiệm phá hủy với thử nghiệm không phá hủy 
      Để kiểm tra chất lượng liên kết hàn có thể sử dụng các phương pháp đã nêu trên. 

Tuy nhiên không có phương pháp nào có thể giúp người kiểm tra phát hiện được tất 
cả các khuyết tật  một cách hoàn hảo. Cho nên quan trọng không chỉ là chọn đúng 
phương pháp kiểm tra, mà còn biết kết hợp các phương pháp phá hủy cà không phá 
hủy. Bảng dưới đây trình bày ưu nhược điểm chính của các phương pháp. 

 Bảng II.1 So sánh đặc điểm của các phương pháp KTPH với KTKPH 
Kiểm tra phá hủy (KTPH) Kiểm tra không phá hủy (KTKPH) 

Nhược điểm 
1. Chỉ thử được trên mẫu mà không  

phải đối tượng được sử dụng thực 
tế. 

Ưu điểm 
1. Thử trực tiếp ngay trên sản phẩm 

và tại các chỗ nguy hiểm. 
2. Có thể tiến hành thử bất kỳ sản 
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2. Chỉ có thể thử được trên một số 
sản phẩm chọn riêng từ nhóm, chất 
lượng giữa các chi tiết có thể thay 
đổi 

3. Khi thử đơn chiếc chỉ xác định 
được một vài tính chất, ảnh hưởng 
đến độ tin cậy của sản phẩm. 

4. Ít khi áp dụng được trong điều 
kiện đang vận hành mà không phải 
dừng công việc. 

5. Chỉ có thể đo được tác động khi sử 
dụng nếu chọn nhiều sản phẩm thử 
đã làm việc trong thời gian nhất 
định 

6. Tổng chi phí thử cao và tiêu hao 
nhiều vật liệu quý. 

     7.  Tốn thời gian và công thợ bậc cao 
để gia công mẫu thử  

phẩm nào trong nhóm, thậm chí 
thử được tất, nếu điều kiện kinh tế 
cho phép. 

3. Có thể sử dụng tất cả các phương 
pháp, chỉ ra các tính chất khác 
nhau của vật liệu hoặc liên kết. 

4. Tiến hành kiểm tra mà không cản 
trở sản xuất. 

5. Kiểm tra lại sản phẩm hoặc các 
mối hàn cho phép phản ánh lại ảnh 
hưởng sau khi sử dụng, khai thác. 

6. Không phải phá ra khi kiểm tra vật 
liệu quý. 

7. Gia công sơ bộ, thời gian thử, giá 
thành thường thấp hơn nhiều so 
với KTPH  

Ưu điểm 
1. Thử trực tiếp về đo độ bền hay độ 

tin cậy trong sử dụng; cho phép 
xác định được một hay một số 
trạng thái giới hạn xác định. 
Đối chiếu giữa kết quả đo được 
với các tính chất sử dụng của vật 
liệu thường rất sát nhau, không 
gây ra khác biệt đáng kể. 

2.   Xác định được tải trọng phá hủy    
hay thời hạn sử dụng cho đến khi 
bị phá hủy. 

Nhược điểm 
1. Đo và đánh giá gián tiếp tính chất 

khi sử dụng. Đòi hỏi nghiên cứu 
sâu để tham chiếu giữa kết quả của 
thử nghiệm với độ tin cậy và độ 
bền khi sử dụng. Giá trị chuẩn để 
đánh giá kết quả kiểm tra khó vì 
dựa theo kinh nghiệm là chủ yếu. 

2. Kết quả thử thường là định tính, 
tương đối hoặc chọn một trong các 
giải đoán. 

 
2.4 . Đánh giá độ nhạy của các phương pháp KTKPH 

  Độ nhạy phát hiện khuyết tật là khả năng phát hiện những khuyết tật với các kích 
thước khác nhau, hoặc phân biệt được các khuyết tật có các tính chất khác nhau. Đối 
với mỗi phương pháp kiểm tra độ nhạy được đánh giá khác nhau, nó có thể dao động 
trong phạm vi rộng tùy thuộc vào một loạt các yếu tố: (i) phương pháp, môi trường 
và điều kiện kiểm tra; (ii) kết cấu (kiểu, kích thước, hình dáng) và vật liệu được dùng 
trong kết cấu; (iii) yêu cầu kinh tế- kỹ thuật đối với liên kết. 
 Chú ý việc xác định hợp lý độ nhạy thống nhất đối với tất cả các phương pháp 
KTKPH 
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 Độ nhạy giới hạn đặc trưng cho các kích thước (giới hạn) nhỏ nhất của mô 
hình khuyết tật chuẩn, tối ưu cách thể hiện, chắc chắn phát hiện được khuyết 
tật khi máy đã điều chỉnh. 

 Độ nhạy thực đặc trưng cho các kích thước nhỏ nhất của khuyết tật thực, được 
phát hiện trong liên kết hàn cần kiểm tra. Nó được xác định trên cơ sở so sánh 
kết quả phép dò với việc phát hiện liên kết thực có khuyết tật. 

 Độ nhạy điều kiện đặc trưng cho các kích thước nhỏ nhất chắc chắn phát hiện 
được khuyết tật của mô hình điều kiện, thực hiện ở các mẫu chuẩn. 

Người ta chỉ xác định độ nhạy điều kiện khi kiểm tra siêu âm, ở đó độ nhạy được đưa 
vào vì khó khoan được lỗ chuẩn đáy bằng, cũng như một số máy dò đo biên độ của 
tín hiệu phản hồi từ khuyết tật không ổn định. 
 Để đánh giá về số lượng các kết quả của phép dò khuyết tật, cần phải biểu thị rõ 
ràng về các giới hạn hợp lý của độ nhay mỗi phương pháp. Trong một số trường hợp, 
đặc biệt để kiểm tra tiếp nhận, cũng cần biết tính xác thực của thông tin dò khuyết tật, 
tức là tìm hiểu thông tin có khuyết tật thực trong liên kết hàn. 
  Không phải lúc nào cũng muốn tiến đến phép kiểm tra có độ nhạy cao nhất,  điều 
này liên quan đến sự khuếch đại nhiễu. Để đảm bảo độ nhạy cần thiết quan trọng là 
các liên kết hàn phải được thiết kế thích hợp với dụng cụ dò. Khái niệm phép dò 
khuyết tật được hiểu như cách tiếp cận liên kết hàn để kiểm tra, chất lượng bề mặt có 
tính đến ảnh hưởng của cấu trúc kim loại, khả năng thể hiện khuyết tật đặc trưng.   
Dụng cụ đo nhạy nhất cộng với kỹ thuật dò khuyết tật hiện đại nhất cũng vô ích, nếu 
chúng không được sử dụng hợp lý do nhược điểm kết cấu mối hàn hoặc công nghệ 
hàn không đầy đủ. Ví dụ hàn đắp dày quá, bề mặt quá mấp mô hoặc nhiều vảy hàn 
nên không thể bố trí ghi từ được. Không thể di đầu dò siêu âm trên bề mặt đầy bắn 
tóe, rỗ, lồi lõm. 
  Các đặc điểm cơ bản  của việc dùng các phương pháp kiểm tra khác nhau dễ dàng 
đánh giá chất lượng liên kết hàn. Ba tiêu chí chính khi kiểm tra là phải hiển thị các 
khuyết tật nguy hiểm nhất theo phương pháp đã chọn; năng suất và giá thành kiểm 
tra. 
  Trong nhiều trường hợp không một phương pháp nào cho phép tối ưu đồng thời cả 
ba tiêu chí. Nên người ta kiểm tra kết hợp giữa phương pháp này với phương pháp 
khác. Kết quả tối ưu là tổng hợp hài hòa về chất lượng liên kết hàn đủ cao với năng 
suất kiểm tra cao và chi phí ít nhất! 
 

CHƯƠNG III – KIỂM TRA PHÁ HỦY 
 

I. Đánh giá tính hàn của vật liệu  
I.1. Khái niệm về tính hàn 

Tính hàn là khả năng của các loại vật liệu (kim loại, hợp kim, chất dẻo...) cho phép 
hình thành mối hàn bằng các công nghệ hàn thông thường thích hợp để mối hàn đạt 
được các tính chất cần thiết, đảm bảo độ tin cậy của liên kết hàn khi làm việc. Tính 
hàn được đánh giá bằng mức độ tương ứng với tính chất của liên kết hàn so với tính 
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chất cùng tên của kim loại cơ bản và được đánh giá bằng xác suất tạo ra rỗ, xỉ, nứt 
cùng các khuyết tật khác trong kim loại liên kết.  
  Tính hàn của vật liệu là điều kiện đầu tiên làm cơ sở thiết kế kết cấu hàn và xác 
định chế độ công nghệ hàn. Mỗi vật liệu đều có tính hàn riêng. Căn cứ vào tính hàn 
các loại vật liệu của liên kết hàn người ta chia làm bốn nhóm: 

 Những vật liệu có tính hàn tốt chịu được tác động của chu trình nhiệt hàn mà 
không làm xấu đi tính chất liên kết hàn và không tạo nên các khuyết tật. 

 Vật liệu có tính hàn thỏa mãn (trung bình) là những vật liệu cho phép tạo 
thành mối hàn  với  cơ tính cần thiết trong những điều kiện nhất định như 
nung nóng sơ bộ và giảm tốc độ nguội. 

 Vật liệu có tính hàn hạn chế (kém) gồm những vật liệu chỉ cho phép tạo thành 
mối hàn bằng những phương pháp và chế độ đặc biệt, phức tạp. 

 Vật liệu không có tính hàn là các vật liệu không thể tạo thành mối hàn thỏa 
mãn yêu cầu, kể cả khi xử lý bằng các biện pháp công nghệ đặc biệt. Khuyết 
tật không thể tránh khỏi.  

 Các tiêu chí thể hiện bằng số của tính chất tổng hợp nào đó của liên kết hàn được 
dùng để đánh giá định lượng tính hàn. Độ bền công nghệ  là độ bền khi chế tạo bằng 
các phương pháp lựa chọn, với công nghệ hàn và độ tin cậy sử dụng trong điều kiện 
chịu tải, môi trường, nhiệt độ đã cho. Tiêu chí tổng hợp bao gồm các tính chất đảm 
bảo cho kiểu kết cấu hàn xác định một độ bền công nghệ. Để xác định tính hàn người 
ta sử dụng các phương pháp thử nghiệm đặc biệt. Khi đó có thể nhận được các tiêu 
chí hàn đối với điều kiện đã cho hoặc trong phạm vi nào đó mà tiêu chí có giá trị lớn 
nhất. 
Phương pháp phân nhóm tính hàn- trên tấm kim loại người ta khoét một phần lõm có 
đường kính 80 mm (h.VII.1 Th N) với chiều sâu h= 6; 8; 10 mm. Sau đó hàn một lớp 

xuyên tâm.     
Tiếp theo làm nguội bằng nước lã; không khí; hoặc nung nóng. Kết quả thí nghiệm 
cho phép xác định nhóm tính hàn như sau: 

 Đồng thời với quá trình chảy kim loại, làm nguội bằng nước lã mà không xuất 
hiện nứt thì chứng tỏ kim loại có tính hàn tốt. 

 Nếu làm nguội bằng nước thấy nứt mà làm nguội ngoài không khí không thấy 
xuất hiện nứt thì kim loại có tính hàn thỏa mãn. 
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 Nếu trước khi hàn nung nóng đến 100 oC – 150 oC mới hàn rồi cho nguội 
ngoài không khí mà không nứt thì kim loại thuộc nhóm có tính hàn hạn chế. 

 Nếu nung nóng quá 100 oC – 150 oC mà đã nứt thì chứng tỏ kim loại không có 
tính hàn. 

I.2. Tiêu chí độ bền công nghệ 
  Độ bền công nghệ được hiểu như là khả năng của kim loại bảo toàn được tính toàn 
vẹn của mình mà không bị phá hủy trong quá trình công nghệ hàn. Độ bền công nghệ 
của kim loại khi hàn có thể được đánh giá bằng khả năng kháng nứt và sức bền 
chống lại sự tạo thành nứt. Người ta xác định khả năng kháng nứt bằng các cách thử 
mẫu hàn trong điều kiện chịu tải trọng bên ngoài. Khả năng kháng nứt đặc trưng cho 
tính công nghệ của kim loại trong miền liên kết hàn khác nhau. Sức bền chống lại sự 
tạo thành nứt được xác định nhờ thử công nghệ - đó là đặc tính tổng hợp tùy thuộc 
vào tính chất công nghệ của kim loại cũng như trị số ứng suất và biến dạng trong 
mẫu thử.  
  Người ta sử dụng chỉ tiêu độ bền công nghệ để đánh giá tính hàn của kim loại. Từ 
việc thử nghiệm độ bền công nghệ và trạng thái của kim loại trong điều kiện sản xuất 
sẽ thiết lập giá trị cho phép của các chỉ tiêu. Xác suất tạo thành nứt khi hàn kết cấu 
chỉ được xác định sau khi tham chiếu các kết quả thử nghiệm đó.  
   Các phương pháp thử 
bằng máy – Thử nghiệm 
tạo nên nứt nóng theo 
phương pháp FISCO 
(ЛТП-1 của LB Nga) là 
tạo biến dạng bằng cách 
kéo mẫu trong quá trình 
hàn và đông đặc kim 
loại  mối hàn nhờ máy 
thử (H.9.1 KKS).  

 
 
 

          
Loạt mẫu hàn khi thử  chịu biến dạng với tốc độ tăng dần (h.9.2 KSS) 

 
 Tốc độ biến dạng 
nhỏ nhất tại đó tạo 
thành nứt trong mối 
hàn hoặc vùng ảnh 
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hưởng nhiệt được dùng làm chỉ tiêu định lượng sức bền kim loại. Sau khi lấy mẫu 
thử ra khỏi thiết bị kẹp chặt, làm gãy nó trong ngàm kẹp, các vùng phá hủy của mối 
hàn được kiểm tra bằng mắt và kính hiển vi. Các vùng này được vẽ lại theo kích 
thước tự nhiên bằng chì đỏ trên giấy để cố định các kích thước và vị trí chính xác của 
chúng. Người ta thử tạo thành nứt nóng tất cả các vật liệu kim loại và hợp kim. 
  Việc thử tạo nên nứt nguội theo phương pháp ЛТП-2 là chất tải trực tiếp lên một 
loạt mẫu sau khi hàn 
trong thời gian lâu dưới 
tải trọng không đổi.  
Người ta dùng các máy 
thử (h.9.3) để thử các 
mẫu.  
 Hoặc dùng thiết bị 
(h.9.4KSS) thử, mà 
trong đó các lực không 
đổi được tạo nên nhờ tải 
trọng, các phần tử đàn 
hồi và các thiết bị khác.  
Tải trọng gây nên ứng 
suất kéo trong vật kiểm. 
Ứng suất kéo nhỏ nhất 
tạo nên vết nứt ở vùng 
ảnh hưởng nhiệt hoặc tại 
mối hàn sau một thời 
gian xác định (đối với 
thép là 20 giờ) được 
dùng làm chỉ tiêu định 
lượng sức bền vật liệu. 
Để tạo nên nứt nguội 
người ta thử kim loại 
hàn đã chuyển pha sang 
trạng thái rắn. Những vật liệu này gồm thép pearlite, martensite, thép ferrite chrome 
cao, hợp kim titan, nhôm và các hợp kim khác. 
  Thử công nghệ- Thử tạo thành nứt nóng là thử nghiệm bằng cách hàn mẫu thử, mà 
kết cấu của nó đảm bảo biến dạng phát triển mạnh ở nhiệt độ kết tinh mối hàn. 
  Thử với bộ mẫu gồm các mẫu chiều rộng khác 
nhau (H.9.5KSS) được lấy với các giá trị 4; 6; 8; 
12; 16; 20δ (δ- chiều dày mẫu thử).  Bắt đầu 
hàn mẫu hẹp nhất rồi tăng dần chiều rộng cho 
đến khi xuất hiện vết nứt trong mối hàn. Điều 
kiện cần thiết khi thử là chân lớp ngăn cách phải 
nóng chảy hoàn toàn. Trong trường hợp này nửa 
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phần mẫu thử do phân bố nhiệt độ không đều khi nung nóng và độ cứng không lớn 
nên biến dạng tập trung làm tách mép mối hàn và gây ra nứt.  
 Chỉ tiêu định lượng của sức bền chống lại sự tạo thành nứt là mẫu có chiều rộng nhỏ 
nhất không xuất hiện nứt. Chỗ oxy hóa có đặc trưng phá hủy dạng nhánh cây gây ra 
nứt nóng. Người ta quan sát tại mặt gãy do nứt nóng và bề mặt mối hàn xem có phát 
hiện được nứt không. 
  Thử liên kết chữ T được tiến hành bằng cách hàn 
mẫu chữ T (h.9.6KSS). Người ta kẹp chặt một đầu 
của mẫu vào giá. Điều đó cho phép tấm dễ dàng 
quay trong khi hàn, gây ra biến dạng rồi tạo thành 
nứt trong mối hàn. Sau đó chồng hai mối hàn theo 
hai phía của thành và quan sát chúng từ phía 
ngược lại dọc theo trục giữa các mối hàn. Các 
phần cắt riêng của giá được uốn để xác định sự 
xuất hiện nứt trong phần gãy mối hàn.  
 Thử liên kết hàn chữ T để đánh giá chất lượng 
kim loại: khi không có nứt chúng được đánh giá bằng sức bền chống lại sự tạo thành 
nứt, khi có nứt – khuynh hướng tạo thành nứt. 
 Muốn thử xem sự tạo thành nứt nguội người ta tính toán trước để hàn mẫu có kết 
cấu sao cho rất dễ tạo nên ứng suất dư. 
 Thử Lehigh là hàn mẫu 
phẳng có đường tâm 
được xẻ ra (h.9.7 KSS). 
Điều kiện cần khi thử là 
hàn không thấu chân.  
Như vậy mức độ tập 
trung ứng suất tại chân 
liên kết hàn khá cao. Khi 
thử nứt sẽ xuất hiện tại 
chân liên kết hoặc trong 
mối hàn hay vùng ảnh 
hưởng nhiệt tùy thuộc 
vào hình dáng mặt đáy 
vuông góc hay nghiêng (h.9.7b). Mức độ ứng suất được điều chỉnh nhờ chiều dài cắt 
khác nhau ở mép tấm.  
 Cạnh đáy nghiêng được thử lần đầu tại Nhật bản – đó là thử Tekken. Sử dụng rãnh 
chữ Y với khoảng hở đáy 2 mm. Mẫu thử có thể dễ dàng chuẩn bị bằng mỏ cắt vát 
hoặc gia công, có thể sử dụng các tấm kích thước nhỏ. 
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   Chỉ tiêu định lượng của sức bền chống lại sự tạo thành nứt là chiều sâu rãnh xẻ b 
mà với giá trị đó vẫn chưa xuất hiện nứt. 
 Thử liên kết chữ thập là hàn mẫu chữ T kép 
(h.9.8 KSS) bằng bốn mối hàn góc có mức 
độ biến dạng tăng dần trên bốn mối hàn góc 
T.  Mối hàn sau được hàn khi mối trước đã 
nguội hoàn toàn. Sau từng mối hàn độ cứng 
vững liên kết tăng, nhiệt tỏa ra nhiều hơn và 
tăng khả năng hòa tan hydrô vào liên kết hàn. 
Xác suất lớn nhất tạo thành nứt tại mối hàn 
thứ ba và vùng ảnh hưởng nhiệt của nó. Khi 
hàn xong, mẫu được giữ 96 giờ ở nhiệt độ 
phòng, rồi đem kiểm tra để xác định các dấu 
hiệu bên ngoài về các vết nứt. Sau đó người 
ta cắt ba tấm mẫu ngang chiều rộng 25 mm 
để mài, quan sát kim tương. Khi nghiên cứu 
mẫu mài thử độ phóng đại phải gấp 10 lần để 
phát hiện nứt. 
  Khi thử mẫu chữ thập người ta đánh giá độ nhạy đối với sự rạn nứt trong vùng ảnh 
hưởng nhiệt của các kim loại cơ bản nhiệt luyện được, chẳng hạn thép hợp kim tôi và 
ram. Đôi khi đặt điều kiện đối với phép thử phải thay đổi nhiệt độ ban đầu của mẫu 
theo cách làm nguội bằng axit cacbonic nung sơ bộ. Trong trường hợp này chỉ tiêu 
định lượng của sức bền chống lại sự tạo thành nứt được lấy là nhiệt độ ban đầu của 
mẫu mà chưa xuất hiện nứt 
I.3. Thử mối hàn 
 Người ta thử mối hàn để đánh giá sự thay đổi cơ tính của kim loại cơ bản trong vùng 
ảnh hưởng nhiệt do chu trình nhiệt của hồ quang gây ra. Thực chất của việc thử là 
nghiên cứu trạng thái nóng chảy của tấm thép hàn (h9.9KSS) với năng lượng đường 
khác nhau gây nên tốc độ nguội khác nhau. Việc thử cũng xác định độ dai va đập, 
góc uốn, độ cứng, tổ chức và các chỉ tiêu khác tại vùng ảnh hưởng nhiệt.  
 Sau khi làm nguội mẫu người ta không gia cố bề mặt tấm hàn bằng cách không cấp 
nhiệt. Các mẫu để thử cơ tính và kim tương được làm từ các thanh tạo nên tấm thử.  
Các kết quả thử nghiệm liên kết hàn của loại thép nghiên cứu được phân tích và đánh 
giá. Căn cứ vào giá trị phù hợp với yêu cầu về cơ tính và tổ chức tế vi của vùng ảnh 
hưởng nhiệt sẽ xác định được miền tốc độ nguội cho phép. Giá trị đó phụ thuộc vào 
kiểu liên kết và chiều dày tấm thép. 
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II. Thử cơ tính 
 Thử cơ tính để xác định độ bền và độ tin cậy khi làm việc của kết cấu hàn. Qua đó 
xem xét lại vật liệu hàn (que hàn, thuốc hàn, dây hàn...). Mặt khác thử cơ tính cho 
phép đánh giá bậc thợ để chọn thợ phù hợp với yêu cầu. Thử cơ tính bao gồm thử 
tĩnh và thử va đập ở nhiệt độ thường, trong một số trường hợp thử ở nhiệt độ rất cao 
hoặc rất thấp.  
 Đối với liên kết hàn của các kết cấu  chịu nhiệt, làm việc ở nhiệt độ thấp hoặc chịu 
tải trọng rung động thì phải tiến hành thử bổ sung độ dai va đập và độ bền mỏi. 

II.1. Thử tĩnh 
  Có thể tiến hành thử: (i) kéo các phần khác nhau của liên kết hàn cùng kim loại 

nóng chảy; (ii) kéo liên kết hàn; (iii) uốn liên kết hàn. 
 Tiến hành trên mẫu thử được cắt ra từ chính kết cấu cần kiểm tra hoặc các liên kết 
đặc biệt được hàn tương ứng với các điều kiện kỹ thuật xác định.  
 Việc tách mẫu phải tiến hành thận trọng để tránh thay đổi kích thước và làm thay 
đổi trạng thái mẫu. Không lấy mẫu ở chỗ bắt đầu và kết thúc mối hàn (chừa hai phía 
không nhỏ hơn 30 mm). Những mẫu có độ võng f (H.VII.3a) trên chiều dài 200 mm 

không được vượt quá 10%       

4

200

a)              
chiều dày tấm và không quá 4 mm. Độ lệch hai mép hàn giáp mối h (H.VII.3b) 
không vượt quá 15% chiều dày tấm và không quá 4 mm.  
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h

b)  
  Nhiệt độ kiểm tra trong phòng thường lấy 20 oC (±10 oC). Số mẫu thử dùng để kéo 
uốn không ít hơn hai; đối với các phương pháp khác không ít hơn ba.   

II.1.1. Thử kéo tĩnh 
    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 hàn chồng. Hình dạng mẫu như (hVII.4) 
 Trong bảng VII-1 giới thiệu kích thước của mẫu 
Bảng VII-1 
  

Kích thước mẫu (mm) Chiều dày kim 
loại cơ bản a 
(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 
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 

l+2h 

 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 σch  (MPa) 
 Độ bền σb = P/F   trong đó:  P- tải trọng lớn nhất khi đứt mẫu (N) 

      F- tiết diện ngang của mẫu (mm2) 
 Độ giãn dài tương đối khi đứt δ =(l1-l0)/l0*100% 

 trong đó: l0,, l1 – chiều dài mẫu ban đầu và sau khi đứt 
 Độ co thắt tương đối khi đứt ψ =(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 vẽ VII-5 
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: 
  σb = k*P/F trong đó k là hệ số, với thép thường lấy k=0,9 
Kích thước mẫu được giới thiệu trên bảng VII-2 
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 

 
II.1.2. Thử uốn tĩnh 
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 Nhằm mục đích xác định độ dẻo của mối hàn giáp mối. Phép thử được tiến 
hành trên các mẫu phẳng từ liên kết hàn (h.VII-6). Khi thử người ta xác định góc uốn 
α 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.  
  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 0,2 chiều dày mẫu nhưng không quá 3 mm. 
  Thí nghiệm được thực hiện trên máy nén theo sơ đồ trên (h.VII-7). Chày ép thường 
có đường kính phần tiếp xúc với mẫu gấp hai lần chiều dày kim loại cơ bản 
(D=2a).Bán kính r của gối lựa chọn theo giá trị sau: 
a (mm) <2 2 – 4 4 – 8 8 – 10 10 – 26 >26 
r (mm) 2 4 8 10 20 25 
 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 α khi vết nứt đầu tiên xuất hiện được đo bằng thước chuyên dùng. 
 Trên bảng VII-3 giới thiệu kích thước mẫu để uốn tĩnh. 
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 

Mối hàn 
ngang 

đến 5 
5 – 10 
10 – 25    

1,5a (≥10) 
20 
30 

2,5D +80 
2,5D +80 
3D +80 

L/3 

Ghi chú: D – đường kính chày ép (mm). 
Trường hợp mối hàn ống (dọc hay ngang) – nếu ống có đường kính nhỏ không thể 
cắt riêng thì chọn  mẫu như  (h.VII-8).  
 Gia công mẫu như trên. Mức độ biến dạng dẻo được xác định bằng khoảng cách 
giữa hai mặt ép như (h.VII-9). Giá trị b đo được khi xuất hiện vết nứt đầu tiên ở mối 
hàn. 

II.1.3. Thử bẻ gãy mối hàn  
  Phép thử này là phương pháp để đánh giá độ bền mối hàn. Mẫu thử (Hình l0-20 
TH), gồm hai tấm với liên kết chữ T và hàn đắp ở phía ngoài mối ghép. Kim loại cơ 
bản, kim loại mối hàn và các thông số hàn phải tuân thủ chặt chẽ quy trình. Phương 
pháp định vị mẫu và chiều tác dụng lực được nêu trên Hình  10.20c. Lực này có thể 
tác dụng bằng máy kiểm tra, máy ép, hoặc bằng búa.  Bề mặt phá hủy (mặt gãy) 
được kiểm tra để xác định các khuyết tật trong như lẫn xỉ, không ngấu và rỗ xốp. 
Quá trình được thực hiện ở xưởng và hiện trường, cùng với kiểm tra ngoại dạng 
chúng dùng để đánh giá nhanh chất lượng hàn  

                Hình 10.20. Mẫu kiểm tra bẻ gãy mối hàn và phương pháp phá huỷ 
II.1.4. Thử độ bền chống phá hủy do giòn – thử COD 
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 Phá hủy do giòn có mức độ biến dạng 
dẻo khá nhỏ so với đàn hồi. Nó liên 
quan đến tác động của ứng suất kéo lớn 
nhất và sự phá hủy xảy ra theo bề mặt 
vuông góc với hướng của ứng suất này 
rồi tạo ra nứt. Phá hủy giòn tiêu biểu đối 
với điều kiện làm việc mà ở đó quá trình 
phát triển biến dạng dẻo bị ngăn lại. Ví 
dụ khi có tập trung ứng suất, nhiệt độ 
âm... biến dạng dẻo không phát triển 
được tiếp nên bị phá hủy. Sự nguy hiểm 
của phá hủy do giòn  là ở chỗ nó có khả 
năng xảy ra khi ứng suất không lớn và 
kèm theo là các vết nứt lan truyền nhanh chóng qua toàn bộ tiết diện kết cấu. 
  Thử COD (crack opening displacement) thường không được quy định trong các tiêu 
chuẩn, nhưng đã trở thành yêu cầu cơ bản để phê chuẩn các loại thép và điện cực hàn 
cho các kết cấu quan trọng như dàn khoan biển. Độ bền chống lại phá hủy do giòn 
được đánh giá theo tiêu chuẩn độ dai phá hủy kIC, được xác định được xác định bằng 
cách thử uốn tĩnh mẫu với kích thước cho trước có khía rãnh trên như là vết nứt mỏi 
nhân tạo (h.9.10KSS).  Mẫu được chất tải, cho đến thời điểm bắt đầu phát triển vết 
nứt không ổn định, độ dài vết nứt tăng lên đến trị số khoảng 2% chiều dài tổng rãnh 
cắt và vết nứt ban đầu. Chỉ số kIC   (N/mm-3/2) được tính theo giá trị tải trọng PQ  và 
chiều dài tổng của rãnh cắt và nứt a. Ta có kIC= f(PQ,a1/3) 
  Chỉ số kIC  là hệ số tập trung ứng suất, tương ứng với việc vết nứt mỏi bắt đầu xuất 
hiện. Các ứng suất này phụ thuộc vào chiều dài vết nứt và vật liệu. Hệ số kIC mà giá 
trị của nó được tính nhờ chiều dài vết nứt là hằng số của sức bền vật liệu bị nứt,  và 
là tiêu chí của sức bền chống lại phá hủy giòn. Khi biết kIC  của hợp kim, người thiết 
kế có thể chọn các giới hạn chấp nhận đối kích cỡ và hình dạng khuyết tật để sự phá 
hủy không xảy ra ở ứng suất thiết kế.  

II.2. Thử động  
II.2.1. Độ dai va đập 
            Các giá trị độ dai va đập được quy định trong nhiều tiêu chuẩn, do nhiều vật liệu có 

thể bị phá huỷ giòn, kể cả khi độ bền kéo đạt yêu cầu. Sự phá hủy này là đặc biệt 
nghiêm trọng khi vật liệu có rãnh hoặc vết khía trên bề mặt chịu tải trọng động. 
  Các điều kiện có 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. 
  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 là dấu hiệu giòn. Có nhiều định nghĩa về nhiệt độ chuyển tiếp: 



 

 

DỰ ÁN GIÁO DỤC KỸ THUẬT – DẠY NGHỀ ADB 1655-VIE

Biên soạn năm 2007: Nguyễn Đức Thắng, Bộ môn Hàn & Công nghệ kim loại ĐH Bách khoa Hà 

 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. 

 Nhiệt độ tương ứng giá trị năng lượng riêng 
 Có nhiều phương pháp thử va đập, gồm Charpy- V, Charpy- lỗ và Izod. Thử Charpy 
- V được dùng nhiều do dễ kiểm tra mẫu thử với khoảng nhiệt độ rộng. 
Phép thử được thực hiện trên mẫu (h.10.7 TH) có tiết diện hình chữ nhật với bán 
kính sâu là 1 mm hoặc 0,25 mm.Tùy thuộc vào mục đích thử mà rãnh cắt khía tại 
đường tâm mối hàn, vùng nóng chảy hay vùng ảnh hưởng nhiệt. Khi thử sẽ xác định 
độ dai va đập của kim loại trong vùng liên kết đã cho bằng tỉ số giữa công phá hủy 
mẫu với diện tích tiết diện ngang tại chỗ rãnh cắt. 

II.2.2. Thử mỏi 
 Phép thử độ bền mỏi để xác định khả năng của vật liệu chống lại tác động của tải 
trọng thay đổi khi uốn, kéo và xoắn. Tải trọng thay đổi được đặc trưng bằng sự thay 
đổi biên độ của ứng suất. Từ sự thay đổi ứng suất có các chu kỳ ứng suất đối xứng, 
không đối xứng và xung. Phép thử được thực hiện trên các mẫu tròn hoặc phẳng có 
hình dáng và kích thước yêu cầu. Các mẫu thử được cắt ngang liên kết hàn trong 
điều kiện chịu tải dọc trục. Khi thử người ta xác định giới hạn mỏi, tức là ứng suất 
lớn nhất mẫu chịu được mà không bị phá hủy sau một số chu kỳ thử định trước. Đối 
với liên kết hàn tùy thuộc vào vật liệu số chu kỳ thử là (2 - 10).106. 

III. Phân tích kim tương và hóa học 
  Các kiểm tra này thường được dùng trong kiểm tra chất lượng sản phẩm, đánh giá 

độ bền mối hàn, xác định số lượng, kiểu loại và sự phân bố các tạp chất phi kim loại 
trong mối hàn, kiểm tra số lượng và sự sắp xếp các đường hàn, cấu trúc tế vi trong 
vùng nóng chảy, vùng ảnh hưởng nhiệt, và độ thấm sâu mối hàn 

III.1. Tổ chức vĩ mô (thô đại) 
   Cấu trúc vĩ mô được nghiên cứu trên các lát mài và chỗ gãy của mối hàn khi phóng 

lên 20 lần. Các tấm mẫu được cắt ngang hoặc theo mặt mối hàn và được chế tạo 
tương ứng với các lát cắt phân lớp hoặc ngang bằng cách mài và tẩm thực từng kim 
loại và mục đích nghiên cứu. Ví dụ mối hàn thép C có thể không cần mài và đánh 
bóng bề mặt tiết diện, chỉ cần đặt mẫu vào dung dịch 50% HCl + H2O và nấu sôi 
trong 30 phút.  
 Ranh giới mối hàn với vùng ảnh hưởng nhiệt, sự phân lớp kim loại cơ bản, cấu trúc 
vĩ mô của mối hàn (hình dáng, kích thước, hướng kết tinh, vùng thiên tích, xốp co 
ngót) đều được thể hiện trên lát mài vĩ mô. Trên lát cắt cũng quan sát thấy khuyết tật 
mối hàn (không nóng chảy, không ngấu, lẫn xỉ, rỗ khí và nứt). 

   Quan sát mặt gãy người ta xác định được mối quan hệ của bề mặt chảy loãng với 
đặc trưng kết tinh khi bị phá hủy. Mối quan hệ này được dùng như chỉ tiêu chất 
lượng của tính dẻo mối hàn. Trên mặt gãy cũng thể hiện các khuyết tật mối hàn: nứt, 
rỗ, không ngấu, lấn tạp chất. 
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      Để biểu thị mức độ thiên tích lưu huỳnh trong kim loại cơ bản và mối hàn người ta 
sử dụng phương pháp vết hằn Bauman. Đặt tấm giấy ảnh phát sáng đã nhúng sơ bộ 
vào dung dịch axit lên lát mài thô đại. Sau ba đến năm phút tấm giấy được gỡ ra xử 
lý. Các vết vàng-nâu ứng với vùng tiết diện có chứa nhiều lưu huỳnh. 

III.2. Tổ chức vi mô 
    Cấu trúc vi mô được nghiên cứu trên các lát mài đã được đánh bóng và tẩm thực 

với độ phóng đại 50 – 2000 lần. Trên các lát mài vi mô người ta xác định tổ chức vi 
mô của mối hàn và vùng lân cận (dạng và mối tương quan giữa các thành phần cấu 
tạo; sự có mặt và phân bố carbide, nitride, sulphide lẫn oxide; kích thước hạt). Các 
vết nứt và rỗ vi mô cũng được thể hiện trên lát mài. 

III.3. Độ cứng 
           Độ cứng là khả năng chống lại biến dạng dẻo cục bộ khi ngoại lực thông qua vật 

rắn tác dụng lên kim loại. Độ bền kéo tăng theo độ cứng.  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. Cần có các giới hạn 
độ cứng ở vùng ảnh hưởng nhiệt và mối hàn, vì nếu vùng này quá cứng, sẽ không đủ 
dẻo trong các điều kiện làm việc và tính chống ăn mòn có thể bị giảm. 

         Độ cứng vĩ mô được xác định lát mài thô đại nhờ các đồng hồ đo độ cứng Rokwell, 
Brinel, Vicker. Phép đo được thực hiện trên lát mài ngang của liên kết hàn theo hai 
hướng vuông góc: theo trục mối hàn và dọc theo đường hàn song song với bề mặt 
trên và dưới của tấm. Các kết quả được trình bày dưới dạng thay đổi độ cứng theo 
tiết diện (h.9.11.KSS). Độ cứng vĩ mô được dùng để đánh giá mức độ thấm tôi của 
liên kết hàn và sự không đồng đều về cơ tính theo tiết diện của nó. Người ta đo độ 
cứng các thành phần riêng của cấu trúc vi mô. Việc này để bổ sung cho phân tích 
kim tương khi thiết lập kiểu của thành phần cấu trúc. 

III.4. Phân tích hóa học 
  Phân tích hóa học được dùng để kiểm tra thành phần kim loại cơ bản, kim loại mối 

hàn (tại tâm và vùng nóng chảy) cũng như kiểm tra vật liệu hàn. Phân tích hóa học 
để loại các vật liệu không đạt yêu cầu cũng như nguyên nhân xuất hiện khuyết tật 
trong liên kết hàn. 

  Để thực hiện điều này, các phoi đục hoặc khoan được lấy từ vật liệu và phân tích 
thành phần hóa học trong phòng thí nghiệm. Đối với mối hàn, cần phải lấy phoi 
khoan từ mẫu nhiều lớp có kích thước 75 mm * 10 mm * 18 mm trên một tấm nền 

IV. Kiểm tra ăn mòn 
 Phép kiểm tra được tiến hành để xác định khả năng chống ăn mòn của liên kết hàn 
hoặc từng vùng riêng biệt khi làm việc trong môi trường khác nhau (không khí ẩm 
bụi, nước, axit, kiềm...). Người ta chia ra làm kiểm tra ăn mòn toàn phần (đồng đều 
hay không đều) và kiểm tra cục bộ. Ăn mòn toàn phần dùng để thử thép carbon và 
thép hợp kim thấp. Ăn mòn cục bộ - thép không gỉ austenite hoặc austenite-ferrite, 
thường kiểm tra khả năng chống ăn mòn điểm trên bề mặt và ăn mòn  tinh giới. Các 
phép thử được tiến hành bằng cách giữ mẫu có kích thước cho trước trong môi 
trường ăn mòn xác định ở trạng thái tự do hoặc chịu ứng suất. 
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Các phương pháp cơ bản đánh giá tính chống ăn mòn:  
 Phương pháp trọng lượng- tính theo sự giảm trọng lượng kω [gf/m2.năm] và 
giảm chiều dày kd [mm/năm] (ăn mòn đều toàn bộ) 

 Phương pháp ghi biên dạng theo chiều sâu mòn hỏng (ăn mòn tập trung toàn 
bộ và ăn mòn cục bộ). 

 Phương pháp thử kéo và uốn – so sánh độ bền và tính dẻo trước và sau khi 
thử ăn mòn (ăn mòn tập trung toàn bộ và ăn mòn cục bộ). 

 Phương pháp nghiên cứu vĩ mô- vi mô sau một khoảng thời gian nhất định 
theo đặc tuyến nứt (ăn mòn tinh giới và ăn mòn dưới ứng suất). 

 
 

CHƯƠNG IV KIỂM TRA RÒ RỈ (LEAK TESTING) 
 

I. Khái niệm chung   
 Yêu cầu quan trọng khi dùng các kết cấu hàn chứa đựng các chất lỏng (chất khí 
được hiểu như là chất lỏng nén được) là phải đảm bảo độ kín và không bị rò rỉ. Độ 
kín của lớp vỏ được xác định như là khả năng ngăn cản chất lỏng thấm qua nó. Kết 
cấu kín là khi dòng chất lỏng qua vỏ của nó không vượt quá giá trị cho phép, điều 
này đảm bảo cho kết cấu làm việc bình thường trong khoảng thời gian đã cho. Giá trị 
cho phép của dòng chất lỏng thấm qua vỏ kết cấu đánh giá mức độ kín của kết cấu. 
Mức độ kín không như nhau đối với các sản phẩm khác nhau và cần được xác định 
dựa vào điều kiện vận hành bình thường của kết cấu. Nguyên nhân chính của việc 
giảm độ kín trong các liên kết hàn là các khuyết tật thấm xuyên. Chúng thường có 
dạng kênh rỗ, nứt, không ngấu. Theo nguồn gốc các loại khuyết tật này có thể được 
chia ra làm nguyên sinh và thứ sinh. Khuyết tật thứ sinh liên quan đến vết nứt nguội 
và nứt mỏi, rỗ dạng chuỗi và rỗ kim được tạo nên do tác động của môi trường xâm 
thực, tải trọng rung động. Khuyết tật thứ sinh chưa xuất hiện trong quá trình chế tạo 
nên khó phát hiện chúng. 
  Khi độ kín của chỗ nào đó không còn đảm bảo nó sẽ bị rò hoặc chảy. Để biểu thị 
(khi cần thì đo) giá trị rò rỉ người ta dùng các phương pháp kiểm tra rò rỉ (cũng có 
thể gọi là kiểm tra độ kín). 
   Trong các ngành cơ khí người ta xác định chúng theo các đặc trưng cơ bản: độ 
nhạy phát hiện chất lỏng; năng suất; khả năng hiển thị rò rỉ toàn phần hay cục bộ; giá 
thành; độ an toàn; khả năng cơ khí hóa tự động hóa. 
  Đặc trưng quan trọng nhất – độ nhạy của phương pháp – được xác định bằng giá trị 
đáng tin ghi nhận dòng chất thử hoặc dòng chất kiểm nhỏ nhất 
  Chất thử (chất chứa) là các chất tạo ra rò rỉ được chọn với phương pháp kiểm tra đã 
cho. Chất thử có tính thẩm thấu lớn như dầu hỏa, khí helium, halogen, khí nén... 
Chất kiểm là chất thử kết hợp với chất nào đó để  hợp lý về mặt công nghệ và kinh tế. 
Chất kiểm như nước, phấn, hỗn hợp khí helium-nitơ. Trong nhiều trường hợp hai 
chất thử và kiểm có thể là một. Chất chỉ thị là các chất phối hợp nhằm chỉ ra chỗ có 
mạch rò như phấn, xà phòng hoặc cũng có thể là đồng hồ, còi... 
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  Các chất kiểm được sử dụng trong thực tế thường khác với các chất chứa về tính 
chất lý-hóa, về khối lượng phân tử và độ nhớt. Ví dụ: kết cấu mà chất chứa trong nó 
có thể là không khí hoặc chất khí nào đó, thường được kiểm tra bằng khí helium, 
freon... Khi đó giá trị các dòng cho phép của chất kiểm và chất chứa khác nhau đáng 
kể và để lựa chọn phương pháp kiểm tra cần phải tính toán mức độ kín khít của kết 
cấu đối với chất kiểm. 
  Khi kiểm tra độ kín bằng chất khí, người ta dùng các phương pháp để phát hiện các 
thông tin sơ bộ về rò rỉ. Mỗi phương phấp cần đảm bảo độ nhạy kiểm tra cần thiết. 
Độ nhạy thường được đo bằng sức mạnh dòng khí thoát ra. Đơn vị rò phổ biến nhất -  
mm3.MPa/s, tức là một mm3 chất chứa thoát ra sau một giây với áp suất 1 MPa, nói 
cách khác đó là công suất dòng khí. Lựa chọn các phương pháp kiểm tra rò rỉ tùy 
thuộc vào mức độ kín khít do điều kiện kỹ thuật. Yêu cầu khắt khe nhất hiện nay 
thuộc về ngành năng lượng nguyên tử, ở đó các liên kết hàn không cho phép rò quá 
1,33.10-9 mm3.MPa /s.  

II. Đặc điểm sản phẩm hàn chịu kiểm tra bằng rò rỉ  
II.1. Đặc điểm   

  Các sản phẩm khi kiểm tra bằng rò rỉ phải chịu qua một thời gian nhất định, hoặc 
phải bảo toàn áp suất chất chứa, hoặc chất chứa bị rò ra không vượt quá giá trị cho 
phép. Những sản phẩm như vậy gồm thân tàu, thân các thiết bị bay trong công 
nghiệp hàng không vũ trụ, thân các lò phản ứng hạt nhân và vỏ các phần tử tản nhiệt 
trong công nghiệp nguyên tử, các thiết bị công nghệ trong chế tạo máy hóa chất, các 
sản phẩm của kỹ thuật lạnh và chân không, các tổ hợp và các phần tử liên kết của hệ 
thống thủy lực và khí nén, ống dẫn v.v... 

    Sự rò rỉ của các sản phẩm này có thể là do vật liệu không mịn chặt cũng như liên 
kết giữa các phần tử với nhau không chắc chắn. Ảnh hưởng của vật liệu không mịn 
chặt thường đã được tính toán và loại bỏ khi thiết kế, chọn mác vật liệu, chiều 
dày...Sự rò rỉ xảy ra chủ yếu ở chỗ nối ghép tháo được (ren, bích, khớp nối...) cũng 
như không tháo được (hàn, hàn vảy, đinh tán, dán...). Độ kín khít cần thiết của liên 
kết được đảm bảo bằng việc hoàn thiện kết cấu và quá trình công nghệ hàn, lắp ráp. 
Tuy nhiên vẫn còn các loại khuyết tật khác làm rò rỉ liên kết. Người ta phát hiện các 
khuyết tật này bằng các phương pháp kiểm tra rò rỉ, sau đó loại bỏ khuyết tật gia cố 
lại liên kết. 

     Mặc dù phần lớn rò rỉ xảy ra tại chỗ nối ghép tháo được, nhưng cũng có khi tại 
những mối hàn độ kín không đảm bảo. 

II.2. Liên kết hàn nóng chảy 
   Để phát hiện kịp thời và loại trừ rò rỉ, việc kiểm tra liên kết hàn có thể được tiến 

hành theo các giai đoạn chế tạo khác nhau: khi hoàn thiện quá trình công nghệ hàn 
mới, thay đổi vật liêu, thay đổi điều kiện vận hành sản phẩm...; kiểm tra khi chế tạo 
phôi và các cụm hàn; kết thúc kiểm tra thử lại và chấp nhận.  

   Những khuyết tật chủ yếu trong hàn nóng chảy các kết cấu mà thường được thử kín 
là rỗ kim, cháy thủng, nứt xuyên và không ngấu, không thấu.  
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  Ở giai đoạn hoàn thiện quá trình công nghệ hàn mới, người ta tiến hành thử kín các 
mẫu hàn, từ kết quả có được, tiếp tục chỉnh sửa phương pháp, kỹ thuật và chế độ hàn. 

   Trong giai đoạn sản xuất đối tượng kiểm tra thường có dạng hở - như ống, tấm. Cho 
nên cần dùng các phương pháp thấm lọt qua, đảm bảo cả hai phía đều được tiếp cận. 
Phương pháp kiểm tra cho kết quả tốt nhất dựa trên tính chất mao dẫn của vật liệu. 

   Hàn bằng tia điện tử có vài đặc điểm riêng. Các khuyết tật dạng rỗ trải dài theo 
chiều dày kim loại hàn. Việc phát hiện chỗ rò rỉ dễ hơn so với hàn hồ quang. 

   Trong tất cả các trường hợp khi phát hiện vị trí rò rỉ thì phải sửa lại mối hàn – loại 
bỏ khuyết tật bằng khoan hoặc mài phá rồi hàn đắp lại. Sau đó kiểm tra lại phôi cũng 
bằng rò rỉ. 

   Ở giai đoạn kết thúc kiểm tra, thử nghiệm để chấp nhận sản phẩm, người ta sử dụng 
các phương pháp kiểm tra rò rỉ khác nhau tùy thuộc vào yêu cầu của sản phẩm. Khi 
đó kiểm tra tổng thể độ kín khít là hợp lý. Người ta kiểm tra những sản phẩm bằng 
các phương pháp khác nhau. Ban đầu dùng các phương pháp có độ nhạy thấp nhưng 
năng suất cao (để phát hiện và loại nhanh những chỗ rò lớn). Khi kết thúc sẽ kiểm tra 
bằng các phương pháp có độ nhạy cao, đảm bảo mức độ kín khít của sản phẩm. 

II.3. Liên kết hàn áp lực 
  Các liên kết hàn điện tiếp xúc được kiểm tra bằng rò rỉ theo tiêu chuẩn (ГОСТ  

19521 – 74). Thông thường kiểm tra rò rỉ các liên kết hàn đường (hàn lăn), nhưng 
một số trường hợp người ta kiểm tra cả liên kết hàn điểm cũng như hàn đính. 

   Các khuyết tật chủ yếu của hàn điện tiếp xúc mà làm rò chất chứa là: không đủ chảy 
để dính với nhau; diện tích vùng nóng chảy nhỏ; cháy thủng; tóe trong; nứt ngoài. 

    Hàn điểm và hàn đường có đặc điểm riêng (liên kết chồng, nóng chảy gián đoạn). 
Do đó khi kiểm tra các sản phẩm bằng rò rỉ phải đưa ra các yêu cầu đặc biệt như 
kiểm tra 100% liên kết làm việc. 

   Ở giai đoạn hoàn thiện công nghệ hàn người ta thường chế tạo mẫu thử dưới dạng 
đệm hoặc túi rỗng đặt ra ngoài, thích hợp với các phương pháp kiểm tra. 

   Trong giai đoạn chế tạo phôi hàn (ống, vỏ, ống nối, tấm ngăn...), nếu phát hiện bị rò 
do vùng chảy nhỏ quá, thì xử lý khuyết tật bằng cách hàn lại với chế độ hàn cao hơn. 
Nếu có cháy thủng, nứt ngoài, và các khuyết tật khác thì khắc phục bằng cách hàn 
nóng chảy chồng lên, hoặc “vá” bằng hàn điểm, hàn đường, sau đó sửa tinh. 

   Kiểm tra rò rỉ cuối cùng các bình thùng đã hàn kín được thực hiện qua hai hay 
nhiều bước. Những bước đầu dùng các phương pháp có độ nhạy thấp, những bước 
sau –  độ nhạy cao.  

II.4. Liên kết hàn vảy 
   Trong chế tạo các sản phẩm có liên 

kết kín khít sử dụng nhiều nhất là các 
loại hàn vảy chồng và liên kết nối ống, 
bích...  Khuyết tật cơ bản của các liên 
kết này dẫn đến rò rỉ là thiếu vảy hàn 
(toàn bộ hay từng phần). Trong các 
liên kết hàn vảy chồng, góc, giáp mối 
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rò rỉ cũng là do hàn thiếu. Kiểm tra độ kín đối với các liên kết hàn vảy của các sản 
phẩm tương ứng phải đủ 100%.  

   Trong kết cấu tổ ong các tấm trên và dưới được liên kết với lớp lót bằng hàn vảy 
(h.  ).  

 
  Nếu các kết cấu tổ ong đóng vai trò như vách ngăn kín, thì dễ có khả năng rò ở chỗ 
tiếp giáp giữa các tấm. Thường người ta ghép tại chỗ tiếp nối bằng hàn vảy, hàn 
nóng chảy, bu lông, đinh tán với độ kín cao.  
     Hãy xem các nguyên công kiểm tra các cụm hàn nóng chảy hay hàn vảy của các 
hệ thống nhiên liệu hoặc thủy lực gồm các bình, bồn chứa, đường ống. Trong quá 
trình chế tạo hoặc giai đoạn kiểm tra ban đầu, sau khi kiểm tra không phá hủy các kết 
cấu còn chịu kiểm tra rò rỉ để phát hiện chỗ rò cục bộ. 
     Sau khi lắp ráp hệ thống người ta còn kiểm tra rò rỉ trong quá trình rửa thủy lực 
đường ống bằng chính chất chứa nhằm mục đích xem lắp ráp đã đúng chưa. Ở giai 
đoạn kiểm tra và thử nghiệm kết thúc các hệ thống nhiên liệu hoặc thủy lực, độ kín 
được kiểm tra hai lần. Sau khi rửa thủy lực đường ống người ta lại kiểm tra hệ thống 
trên các thiết bị chuyên dùng. Các chất chứa thường được dùng làm chất kiểm. Sau 
khi rửa thủy lực hệ thống lại được thử rò rỉ lần cuối bằng một trong những phương 
pháp có độ nhạy cao rồi mới được sử dụng. 

III. Các hiện tượng vật lý cơ bản được sử dụng để kiểm tra rò rỉ 
  Nói đến rò ở lớp vỏ ta thấy chúng có hình dáng khác nhau, cho nên để xác định đặc 

trưng về rò (hình dáng, kích thước tiết diện ngang...) thực tế là không thể.. Tuy nhiên 
với quan điểm chất lỏng thoát qua theo đường kính của kênh, có thể chia rò thành 
các loại sau: 

 Lỗ rò thường (d> 0,5 mm) 
 Lỗ rò mao dẫn lớn (0,5≤ d ≤  2.10-4 mm) 
 Lỗ rò mao dẫn bé (d< 2.10-4 mm) 

 Các chất lỏng thấm qua chỗ rò về cơ bản đều tuân theo các định luật thủy khí và 
thủy động. Vì đường kính hiệu dụng của kênh (mạch) khá nhỏ nên khi tính toán phải 
dùng đến độ nhớt chất lỏng. 
  Ngoài các dạng trên còn có rò khuếch tán, mà sự xuất hiện của chúng thường liên 
quan đến khuyết tật cấu trúc của kim loại (xốp). Ví dụ khi hàn hợp kim AMг-6, do 
gradient nhiệt độ cao tại vùng ảnh hưởng nhiệt xảy ra sự thay đổi tổ chức cục bộ. Sự 
thay đổi này làm xuất hiện rò khuếch tán dạng ăn mòn tinh giới. 

III.1. Độ nhớt của chất lỏng và chất khí 
  Độ nhớt động lực học (nội ma sát) của chất lỏng (hoặc chất khí) là tính chất chống 

lại sự dịch chuyển của phần này so với phần khác trong chất lỏng đó. Khi dịch 
chuyển xuất hiện lực tiếp xúc F, gây ra sự trượt tương đối của lớp chất lỏng này. Lực 
tiếp xúc được xác định theo định luật dòng chảy nhớt Newton: 

  F= η(v2-v1/x2-x1)S  (N) 
    trong đó S – diện tích lớp trượt (m2); v1 và v2 – tốc độ chảy (m/s) tại các lớp chất 

lỏng cách lớp cố định với chiều sâu tương ứng (m) là x1 và x2; η - độ nhớt (P) 
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   Đối với chất khí độ nhớt không phụ thuộc vào áp suất, nhưng phụ thuộc vào nhiệt 
độ theo định luật: 

  η =kT3/2(T+C) trong đó k và C – hằng số. 
   Độ nhớt của chất khí tăng khi tăng nhiệt độ là do làm tăng tốc độ trung bình của các 

phân tử khí, vì vậy làm tăng sự trao đổi các phân tử giữa các lớp chất khí chuyển 
động. 

   Độ nhớt của chất lỏng tăng khi tăng áp suất, nhưng giảm khi tăng nhiệt độ theo định 
luật: 

  η =A+B/T  trong đó A và B – hằng số. 
  Điều này được giải thích là tương tác giữa các phân tử mạnh lên, làm giảm khả năng 

chuyển động của các phân tử. 
III.2. Các dạng dòng chảy của chất lỏng và khí 
   Người ta chia dòng chảy của chất lỏng hoặc khí ra làm dòng chảy tầng và dòng 

chảy rối theo quan hệ đối với thành ống. Đặc tính của các dòng chảy này được xác 
định bởi mật độ ρ, độ nhớt động lực η, tốc độ dòng v và đường kính mạch d. Các đại 
lượng này được xác định theo số Reynolds: 

  Re =ρ vd/η  
   Đặc tính chuyển động của chất lỏng hoặc khí trong ống liên tục thay đổi khi số Re 

biến thiên từ vài đơn vị (chảy tầng) đến hơn 107 (chảy rối). Trong phạm vi 2200 ≤ Re 
≤ 2300 dòng chảy chuyển đổi rõ ràng từ tầng sang rối. Đối với Re ≤ 2200 và thành 
mạch tròn nhẵn có dòng chảy tầng, còn  Re ≥ 2300  - dòng chảy rối. 

    Khi kiểm tra các kết cấu hàn bằng rò rỉ do các khuyết tật trên vật kiểm nhỏ (d nhỏ) 
nên trong thực tế chỉ có dòng chảy tầng. 

    Dòng chảy tầng của chất lỏng hoặc chất khí được đặc trưng bằng độ nhớt η, dạng 
dòng chảy luôn cố định đối với các chất đã cho không phụ thuộc vào nhiệt độ cũng 
như áp suất.  

III.3. Sự thẩm thấu qua mạch rò 
   Đặc trưng quan trọng nhất của quá trình kiểm tra rò rỉ các liên kết hàn là độ lớn của 

dòng chất lỏng hoặc khí thẩm thấu qua mạch rò (lượng tiêu hao chất chứa). Để đơn 
giản tính toán độ lớn của dòng rò, thường xem mạch rò có dạng hình trụ trơn. Tuy 
nhiên các phương pháp tính độ lớn dòng chảy tầng có kết quả khác nhau. Đối với các 
chế độ dòng chảy được quy định bằng cấp độ tác động tương hỗ của chất lỏng hoặc 
khí với thành mạch. Do đó các chất có tính chất hóa lý khác nhau thì chế độ dòng 
chảy trong các mạch được xem xét riêng biệt.  

III.3.1. Chất khí 
 Tùy thuộc vào quan hệ giữa chiều dài quãng chạy tự do λ của phân tử với đường 
kính hiệu dụng của mạch người ta chia ra làm ba chế độ thoát khí: nhớt (λ□ d), 
phân tử-nhớt (λ≈ d), phân tử (λ ≥ d). 

   Các mạch rò thường và mao dẫn lớn thỏa mãn điều kiện λ□ d. Vì chiều dài quãng 
chạy tự do của phân tử khí nhỏ hơn nhiều đường kính hiệu dụng của mạch, tính chất 
khí chủ yếu được xác định bằng những va chạm dày đặc giữa các phân tử với nhau 
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hoặc với thành mạch rò. Tác động tương hỗ giữa các phân tử dẫn đến sự xuất hiện 
nội ma sát của chất khí. Tại nơi tiếp giáp với thành mạch lớp biên được hình thành, 
tuy nhiên nó ảnh hưởng yếu đến sự thoát khí. Trong điều kiện chế độ thoát khí nhớt 
độ lớn của dòng Q được xác định theo phương trình Poisel (chất khí) 

    Q=πd4(p2
2-p1

2)/256ηl 
   trong đó: d – đường kính mạch; l – chiều dài mạch; p2 – áp suất vào; p1 – áp 

suất ra;  η – độ nhớt chất khí.  
   Điều kiện λ ≥ d đúng với chế độ thoát khí mao dẫn nhỏ. Trong các mạch rò này 

tính chất chủ yếu của khí được xác định bằng những va chạm của phân tử với các 
thành mạch. Các phân tử rất hiếm khi va chạm nhau và tốc độ của chúng thường 
bằng tốc độ dòng khí. Trong điều kiện thoát khí phân tử độ lớn của dòng Q tỉ lệ với 
độ giảm áp và được xác định theo phương trình Knudsen 

  Q= ( )
3

2 1
1 2
6

kT d p p
m l
π

−  

 trong đó: d – đường kính mạch; l – chiều dài mạch; p2-p1 – độ giảm áp; k – 
hằng số Bolsman; T – nhiệt độ tuyệt đối; m – nguyên tử lượng chất khí. 
 Với λ≈ d, khi chiều dài quãng chạy tự do của phân tử khí bằng đường kính hiệu 
dụng mạch thì chế độ thoát khí nằm giữa các chế độ phân tử và nhớt.  

III.3.2. Chất lỏng 
   Liên kết giữa các phân tử chất lỏng mạnh hơn nhiều so với phân tử chất khí. Quan 

hệ λ□ d về mặt thực tế đúng với mạch rò thông thường và mạch rò mao dẫn lớn. 
Trong  các trường hợp này đa số các chất lỏng có chế độ thoát nhớt và tiêu hao chất 
lỏng được xác định theo phương trình Poisel: 

  Q= ( )
4

2 1128
d p p

l
π
η

−  

  trong đó: η – độ nhớt chất lỏng 
  Chất lỏng có thể thẩm thấu qua mạch rò mao dẫn bé. Áp suất bên ngoài không bị 
giảm do sức căng bề mặt và áp suất mao dẫn 
  Ngoài sức căng bề mặt, sự hấp phụ các phân tử phân cực-hoạt tính  của chất lỏng 
trên thành mạch rò có ảnh hưởng đáng kể đến sự thẩm thấu của chất lỏng qua mạch 
mao dẫn nhỏ. 
  Khi đó trên thành mạch hình thành một lớp biên có độ nhớt cao khác thường cản trở 
chuyển động của chất lỏng trong mạch. Chiều dày lớp này khoảng 10-4 mm và tăng 
lên theo thời gian. 
  Với các chất lỏng phân cực hoạt tính, màng hấp phụ tạo nên trên thành mạch, trước 
tiên tách nước ra. Tạp chất lắng lại làm tắc mạch rò. Việc tách bỏ tạp chất làm tăng  
khả năng thẩm thấu , điều này cần tính đến khi tiến hành kiểm tra bằng rò rỉ.  

IV. Phương pháp thử thủy lực 
  Các phương pháp thử thủy lực thường được tiến hành để kiểm tra độ kín, độ mịn 
chặt, độ bền của các mối hàn. Tùy thuộc vào yêu cầu kỹ thuật mà chia ra làm ba 
nhóm: áp suất thủy lực, đổ nước và phun nước. 
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   IV.1. Thử bằng áp suất thủy lực 
 Các loại hệ kín (bình chứa, ống dẫn, các hệ thống thủy lực), làm việc dưới áp suất 
dư được kiểm tra bằng áp suất thủy lực. Khi kiểm tra các hệ thống làm việc dưới tác 
động của chất lỏng, người ta dùng chính chất chứa để làm chất thử và chất kiểm. Một 
vài hệ thống chứa chất khí thì người ta kiểm tra bằng nước hoặc các chất lỏng khác. 
  Thứ tự thực hiện:  

 Điền đầy chất chứa (chất lỏng làm việc hoặc nước) vào vật kiểm.  
 Làm kín vật kiểm rồi bơm để tạo áp suất dư cần thiết trong vật kiểm 
 Giữ vật kiểm dưới áp suất thử trong một thời gian xác định. 
 Quan sát vật kiểm, tìm chỗ đọng nước bên ngoài, hoặc thay đổi chỉ thị của 
giấy lọc như vết của chất chứa. 

 Khi phát hiện được chỗ rò, ghi nhận giá trị rồi xả áp 
  Chế độ kiểm tra (chất thử và chất kiểm; giá trị áp suất dư; thời gian giữ; thời gian 
đặt giấy lọc...) được xác định theo yêu cầu kỹ thuật của vật kiểm. 
 Trước khi thử kín, vật hàn cần được kiểm tra sơ bộ bằng các phương pháp KTKPH  
khác để phát hiện nứt, không ngấu, rỗ... ảnh hưởng đến độ bền và độ kín ra sao. 
  Để đảm bảo độ tin cậy cần thiết cũng 
như để cơ khí hóa các nguyên công, khi 
kiểm tra kết cấu hàn sản xuất hàng loạt 
bằng rò rỉ người ta tiến hành kiểm tra 
trong các xưởng thủy lực riêng. 
  Độ nhạy của phương pháp là kích thước 
giới hạn của chỗ rò ghi lại được xác định 
bằng đường kính vết chất chứa trên nền 
giấy lọc. Kích thước vết phụ thuộc vào 
thời gian lưu giữ dưới áp suất thử. Trên 
(H.130 NM) chỉ ra quan hệ giữa độ nhạy 
và thời gian lưu giữ của dầu АМГ-10 khi 
đường kính vết dầu trên giấy lọc là 2 mm.  
Độ nhạy của phương pháp tăng đáng kể 
khi tăng thời gian giữ đến 15 phút, sau đó 
tăng ít đi. Với thời gian giữ như vậy độ 
nhạy của phương pháp khoảng 2.10-5 
mm3.MPa/s, điều này tương đương với dòng khí thoát ra dưới áp suất 0,1 MPa bằng 
3.10-2 mm3.MPa/s 
  Trong nhiều trường hợp kiểm tra độ kín mối hàn các vật kín làm việc chịu áp lực 
(bình chứa, lò hơi ống dẫn khí...) người ta đồng thời thử độ bền. Nước được dùng 
làm chất thử và chất kiểm. 
  Trước khi thử người ta làm kín tất cả các nắp nhìn, họng, các ống nối được vặn kín 
lại, các lỗ bịt bằng nắp (hàn hoặc chèn gỗ...), trừ chỗ cho nước vào và cho khí ra. 
Cho nước vào, làm kín lại rồi dùng bơm tạo áp suất dư trong vật kiểm. Giá trị ứng 
suất dư theo tiêu chuẩn tương ứng và thường lấy bằng 1,5 – 2 lần áp suất làm việc. 
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  Giữ áp suất dư trong vật kiểm khoảng  5 – 6 phút theo các điều kiện kỹ thuật xác 
định. Sau đó giảm áp suất đến giá trị làm việc, gõ nhẹ vào thành bằng đầu búa tròn 
tại những điểm cách mép hàn 15 – 20 mm, đồng thời quan sát mối hàn và vùng ảnh 
hưởng nhiệt. Mức độ kín khít của vật kiểm và vị trí rò được xác định theo sự giảm áp; 
mạch rò trên bề mặt có dạng tia hoặc giọt nước; cũng như vùng đọng nước trên bề 
mặt. Bằng cách kiểm tra độ kín như thế có thể phát hiện các khuyết tật (mạch rò) có 
đường kính khoảng 1 μm. Để tránh phải thử lại những chỗ nghi ngờ, trước khi thử 
thủy lực người ta đã thổi vào vật kiểm có kết cấu phức tạp các luồng khí nén thích 
hợp với áp suất 0,02 – 0,03 MPa. 
  Khi tiến hành kiểm tra bằng áp suất thủy lực cần phải tuân thủ các quy định về an 
toàn  của các bình, thùng chứa... chịu áp lực. 

IV.2. Thử bằng đổ nước 
 Các kết cấu dạng hở - bình chứa, xitec, khoang tàu  - được kiểm tra bằng cách đổ 
nước vào.  

 Trước khi kiểm tra mối hàn phải lau sạch bằng giẻ lau và sấy khô.  
 Đổ nước vào đến ngấn đã cho và giữ một thời gian xác định. 
 Tìm chỗ rò và định kích thước theo tia nước hoặc chỗ đọng nước trên bề mặt. 

 Chế độ kiểm tra (mức nước, thời gian giữ, trình tự quan sát) được xác định theo điều 
kiện kỹ thuật. Tùy thuộc vào kết cấu và công dụng của sản phẩm mà đặt thời gian 
giữ từ 1 - 24 giờ. Kích thước của khuyết tật có thể đến 0,5 mm. 

IV.3. Thử bằng phun nước 
  Nước được phun vào một phía của kết cấu hàn với áp suất 0,1 – 1 MPa tùy theo yêu 

cầu, đồng thời quan sát phía bên kia. Vị trí và kích thước mạch rò được xác định theo 
tia, giọt nước và chỗ đọng ở phía khô. Nếu đường hàn thẳng đứng thì phun từ dưới 
lên. Có thể phát hiện được khuyết tật có đường kính đến 0,5 mm. 

V. Phương pháp thử dầu hỏa 
V.1. Khái niệm 
  Thử mối hàn các kết cấu hở hoặc kín - bể chứa, xitec, hệ thống thủy lực, khoang 

nhiên liệu – bằng dầu hỏa dựa vào khả năng thấm xuyên cao của dầu hỏa. Phương 
pháp này đơn giản và có độ nhạy cao đã được sử dụng từ rất lâu. Dầu có khả năng 
thấm xuyên cao vì nó không phải là chất lỏng phân cực hoạt tính, có độ nhớt thấp, 
hòa tan được các màng tạp chất gây tắc trong những cấu trúc xốp. Quá trình thấm 
xuyên của dựa trên các hiện tượng nứt-mao dẫn được thể hiện theo công thức gần 
đúng: 

  l= . . os . os
2 2
c cτ σ θ στ θ
η η

=     

 trong đó: l – quãng đường chất lỏng thấm theo vết nứt, rỗ trong khoảng thời gian τ; 
      σ, η, θ – sức căng bề mặt, độ nhớt, góc thấm ướt; 

            
2
σ
η

 - hệ số thấm xuyên (m.s-1/2) –  nước 60, xăng 47, dầu hỏa 42, cồn 30 

  Để hiển thị dầu thấm người ta bôi phấn lên bề mặt khô.  
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  Các liên kết hàn giáp mối, chữ T, hàn góc chịu kiểm tra bằng dầu hỏa thì không có 
vấn đề gì. Đối với liên kết hàn chồng dầu bị hút vào phần không gian giữa các lớp. 
Do đó chỉ cho phép kiểm tra trong các trường hợp không yêu cầu khắt khe về loại bỏ 
dầu sau khi kiểm tra. 

  Có thể chia ra làm bốn nhóm thử dầu hỏa: dầu hỏa; dầu hỏa-khí nén; dầu hỏa-chân 
không; dầu hỏa-rung động 

V.2. Kiểm tra bằng dầu hỏa 
  Quá trình kiểm tra được tiến hành theo các bước: 

 Trước khi thử dùng búa gõ nhẹ vào vùng ảnh hưởng nhiệt, cẩn thận làm sạch 
xỉ và các tạp chất. 

 Sấy khô vì các phân tử nước phân cực làm giảm độ nhạy 
 Phía liên kết hàn, nơi dễ tiếp cận để quan sát và dễ sửa nhất được quét lên lớp 
phấn, thường tính 350 – 450 g bột cho 1 l nước 

 Phía đối diện liên kết phun dầu trực tiếp nhiều lần hoặc dán lên bề mặt băng 
vải đẫm dầu hỏa. 

 Lưu giữ trong khoảng thời gian nhất định. 
 Quan sát phát hiện mạch rò theo vết dầu trên nền phấn. 

  Để nâng cao độ tin cậy và độ nhạy của phương pháp này người ta hòa sơn màu sặc 
sỡ vào dung dịch dầu hỏa. Ví dụ dùng sơn Sudan-III với 2,5 g cho 1l dầu sẽ cho màu 
tím-đỏ. Ngoài ra còn dùng các chất chỉ thị phóng xạ cũng cho phép phát hiện mạch 
rò nhỏ.  
  Chế độ kiểm tra bằng dầu hỏa (cường độ, chiều dài lớp quét, thời gian lưu giữ) 
được quy định theo điều kiện kỹ thuật của vật kiểm. 
 Sự phát hiện ra mạch rò không phụ thuộc vào dầu hỏa được thấm từ phía nào. Khi 
thấm một lần các vết rò do rỗ hiện lên sau 145 – 180 phút, khi thấm 2 – 4 lần vết rò 
hiện lên sau 55 – 67 phút, tức là nhanh hơn khoảng 3 lần. Mạch rò do nứt  hiện lên 
nhanh hơn 7 – 18 lần so với rỗ. Thời gian hiện vết nứt không phụ thuộc vào cường 
độ thấm dầu: 80% số vết nứt hiện lên sau 5 phút, còn lại sau 10 phút. Khi thử đổ 
ngập dầu hỏa thì mạch rò hiện lên nhanh hơn khi thấm dầu nhiều lượt từ 2 – 12 lần. 
  Phương pháp dầu hỏa có thể phát hiện độ không mịn chặt (xốp) với đường kính 
hiệu dụng không quá 0,1 mm. Độ nhạy của phương pháp này được đánh giá theo độ 
lớn mạch rò vào khoảng 7.10-3 mm3.MPa/s.Muốn tăng độ nhạy phải dùng các nhóm 
thử khác. 

V.2. Kiểm tra bằng dầu hỏa-khí nén 
  Phương pháp này khác với phương pháp dầu hỏa đơn giản đã mô tả ở chỗ sau khi 

thấm dầu vào liên kết cần kiểm tra, người ta thổi luồng khí nén với áp suất 0,3 – 0,4 
MPa từ phía thấm dầu. Điều này làm tăng khả năng hiện các bất liên tục và giảm thời 
gian quan sát. 

V.3. Kiểm tra bằng dầu hỏa-chân không 
 Phương pháp này dựa trên cơ sở dùng các buồng chân không di động đặt vào liên kết 

cần kiểm ở phía bôi phấn. Điều này làm tăng độ nhạy và năng suất thử nghiệm. 
V.4. Kiểm tra bằng dầu hỏa-rung động 
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 Sau khi thấm dầu tạo rung cho liên kết cần kiểm tra. Điều này làm tăng tính thấm 
mao dẫn của dầu hỏa ở nơi xốp và cũng làm tăng độ nhạy và năng suất. 

   VI. Phương pháp phân tích khí 
  Phương pháp phân tích khí được sử dụng để  kiểm tra các hệ thống chứa khí kín làm 

việc dưới áp suất dư. Phương pháp này dựa vào sự thay đổi điện trở sợi đốt khi có 
khí thử. Điện trở được đo bằng cách so sánh nó với điện trở của sợi đốt như vậy 
trong không khí. 

   Trên H.131.NM chỉ ra cơ cấu cảm biến của bộ dò cata – trên cơ sở phân tích khí. 
Thân cảm biến (h.131a) có hai kênh riêng biệt thông với nhau ở phần sau trong kênh 
chung. Theo trục của các kênh đặt 
các phần tử nhạy cảm - sợi tóc 
kim loại được đốt nóng bằng dòng 
điện. Thân cảm biến là khối đông 
đẻ loại bỏ tác động nhiệt bên 
ngoài đến sợi tóc. Mỗi sợi tóc có 
điện trở Rd dược mắc vào hai 
nhánh của mạch cầu như h.131b. 
Điện trở trong hai nhánh khác 
nhau hợp vào phần đo của bộ dò. 
Khi không khí sạch đi qua hai 
kênh của cảm biến thì chỉnh cho 
cầu cân bằng. Không khí được hút 
ra ngoài nhờ quạt. 

     Khi làm việc đặt cảm biến dọc 
theo liên kết cần kiểm tra. Nếu không rò rỉ thì cầu vẫn cân bằng. Do khoảng cách từ 
lỗ vào các kênh của cảm biến đến bề mặt vật kiểm khác nhau (h.131a), nên ở chỗ rò 
khí kiểm cùng với không khí sẽ đi qua kênh trên của cảm biến, trong khi đó ở kênh 
dưới chỉ có không khí vào trước. Vì độ dẫn nhiệt của khí kiểm và không khí khác 
nhau nên điều kiện làm nguội thay đổi dẫn đến điện trở sợi tóc trên thay đổi. Cầu bị 
mất cân bằng, điện áp mất cân bằng được đo bằng các đồng hồ và bộ phận truyền tín 
hiệu nào đó. 

   Việc dùng mạch bù trong bộ dò làm cho cảm biến rất nhạy đối với mạch rò khí thử. 
   Bộ dò cata thường được dùng như dụng cụ xách tay gồm có bộ thu (cảm biến đặt 

ngoài) và bộ biến đổi (khối đo). Sợi tóc cảm biến được chế tạo từ hợp kim platin 
hoặc volfram. Để hút khí vào bộ thu người ta lắp quạt dùng động cơ điện một 
chiều.Tốc độ quạt được điều chỉnh để chọn ra được chế độ kiểm tra cần thiết. 
  Độ nhạy của bộ dò cata 
phụ thuộc chủ yếu vào khí 
thử đã chọn, một phần vào 
độ dẫn nhiệt (h.132 NM). 
Với phương pháp kiểm tra 
bằng phân tích khí thường 
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dùng các chất khí là H2, He, N2, CO2, freon...vì độ dẫn nhiệt của chúng khác biệt với 
không khí. Độ dẫn nhiệt tương đối của vài chất khí ở nhiệt độ 0o C và áp suất 1 at 
theo bảng (IV.1)  
Bảng IV.1. Độ dẫn nhiệt tương đối 
Không khí Hydro Heli Cacbonic Nitơ 
1 7,130 6,040 0,614 0,674 
Độ nhạy tuyệt đối của hỗn hợp chứa 90% freon với không khí là (2-:-4).10-4 
mm3.MPa/s. 
 Đặc tính kỹ thuật của các bộ dò cata do Liên xô chế tạo được cho trong bảng IV.2. 
Bộ dò TП7101 di động, ngoài bộ thu và bộ biến đổi còn có khối nguồn và dây cáp 
dài 10 m. Do trọng lượng bộ dò không lớn lắm nên nó được dùng trong các phân 
xưởng để phát hiện mạch rò cục bộ của các kết cấu hàn khổ lớn.  
Bảng IV.2. Đặc tính kỹ thuật của các bộ dò cata 
Kiểu Nguồn điện Kích thước 

/mm/ 
Trọng lượng 
/kG/ 

Điều kiện 
thao tác 

TП7101 Xoay chiều 
127V/220V.
Tần số  
50 Hz 

Bộ thu: 34*35*142  
Bộ biến đổi: 164*136*64 
Khối nguồn: 240*165*120
Cáp dài:10000 

13,5 Nhiệt độ 10-
35o C. Độ ẩm 
lớn nhất 
80%. Áp suất  
1 at. 

TП7101M Xoay chiều 
và một chiều 

Toàn bộ: 260*160*110 4 Nhiệt độ  5-
50o C 

 Trong điều kiện công trường thì dùng bộ dò TП7101M vì được cung cấp điện nhờ 
điện lưới hoặc pin. Nó được chế tạo bằng các mạch tích hợp rắn nên kích thước nhỏ 
gọn.  
  Thời gian trễ của cả hai bộ dò không quá 1,5 s. Dùng tín hiệu bằng kim, âm thanh 
hoặc ánh sáng. 
  Ưu điểm của phương pháp phân tích khí: có khả năng phát hiện mạch rò cục bộ của 
bất kỳ loại khí nào; phát hiện hơi chất lỏng dễ bay hơi.  

VII. Phương pháp tạo bọt  
  Như tên gọi phương pháp này dựa trên cơ sở ghi nhận các mạch rò cục bộ theo sự 
xuất hiện bọt của chất kiểm (khí). Phương pháp này được chia ra ba nhóm khác nhau: 
khí nén; khí nén-thủy lực; chân không. 

VII.1. Phương pháp khí nén 
 Phương pháp này được dùng để kiểm tra các kết cấu han, hàn vảy dạng kín và hở. 
Không khí được dùng làm chất kiểm và chất thử. Chỉ thị rò là các chất tạo bọt. Có 
hai cách thực hiện phương pháp khí nén: kiểm tra bằng khí nén với việc bôi chất tạo 
bọt và kiểm tra bằng dòng khí nén. 

 VII.1.1. Kiểm tra bằng khí nén với việc bôi chất tạo bọt 
   Cách này được dùng để kiểm tra các kết cấu hàn chứa chất lỏng hoặc khí. Sau khi 

làm kín vật kiểm người ta tạo nên áp suất thử thường bằng 1,1 – 1,2 áp suất làm việc. 
Để bảo vệ vật kiểm khi áp suất tăng đột ngột cần phải lắp van an toàn vào hệ thống. 
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      Xác định độ lớn và vị trí mạch rò băng cáh bôi chất tạo bọt lên bề mặt ngoài của vật 
kiểm. Thành phần của các chất này phụ thuộc vào nhiệt độ khi tiến hành kiểm tra, 
thường có nước, xà phòng, glycerin, NaCl, CaCl2. 

   Chất tạo bọt được bôi lên bề mặt vật kiểm bằng chổi quét hoặc bằng súng phun bọt 
chuyên dùng. 

   Nếu có khuyết tật thì ngay lập tức xuất hiên bong bóng của chất tạo bọt. Các chỗ rò 
được sửa theo điều kiện kỹ thuật. 

     Để phát hiện mạch rò cục bộ thì đường kính của bọt nhìn thấy chưa vỡ phải lớn hơn 
đường kính bọt cơ bản tụ thành đám ít nhất ba lần, tức là D’≥ 3d (h.7.8KSS).   
 Độ nhạy của phương pháp kiểm tra có thể 
được đánh giá theo công thức: 

 
3
min

6 at
Dq C p

t
π

=  

 trong đó: q –lượng không khí thoát ra 
nhỏ nhất ghi được 
      Dmin -  đường kính nhỏ nhất 
của bọt tạo thành 
      t – thời gian từ lúc hình thành 
đến khi tan bọt 
      pat – áp suất khí quyển 
     C – hệ số chuyển đổi đơn vị. 
 Phương pháp đã nêu có thể phát hiện được 
khuyết tật đường kính đến 10-3 mm. Độ nhạy 
tới hạn của phương pháp này theo giá trị dòng 
khí từ 7.10-4 – 10-3 mm3.MPa/s. Khi tiến hành kiểm tra bằng khí nén phải tuân thủ 
nghiêm các quy định về an toàn trong vận hành thùng chịu áp lực. Để tránh nổ khi 
kiểm tra phải thực hiện ở những nơi có cách li với trang bị bảo vệ tương ứng. 

VII.1.2. Kiểm tra bằng dòng khí nén 
   Được dùng để kiểm tra độ kín các kết cấu hở kích thước lớn. Một phía của liên kết 

hàn được quét chất tạo bọt, còn phía kia thổi luồng khí nén được cấp qua ống mềm 
với áp suất dư 0,04 – 0,05 MPa. Dòng khí phải vuông góc với bề mặt kiểm. Khoảng 
cách giữa đầu vòi đến bề mặt kiểm không được quá 50 mm. Vị trí và độ lớn của 
mạch rò được xác định theo bong bóng của chất tạo bọt 

     Theo tiêu chuẩn ГОСТ 3242 – 69 các liên kết giáp mối, chữ T và hàn góc được 
kiểm tra bằng dòng khí nén phải có chiều dày không quá 10 mm. Khi đó tại liên kết 
có thể phát hiện được khuyết tật thấm 
xuyên – rò rỗ kim, nứt, cháy thủng, 
không ngấu  với đường kính đến 0,5 mm. 

VII.2. Phương pháp khí nén-chất lỏng 
   Được dùng để kiểm tra độ kín các kết 

cấu hàn, hàn vảy chịu áp suất như bình 
chứa, hệ thống chứa khí và thủy lực. 
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Kích thước vật kiểm không lớn để có thể nhúng chìm vào chất lỏng. Đầu tiên đưa khí 
kiểm có áp suất dư vào vật. Sau đó nhúng vật kiểm vào chất lỏng chỉ thị (h.133. NM).  
Độ lớn và vị trí mạch rò được xác định bằng các bong bóng khí kiểm trong chất lỏng 
chỉ thị. Khí kiểm thường là không khí hoặc nitơ, chất lỏng chỉ thị - nước hoặc cồn. 

    Tùy theo độ loãng không khí đối với chất lỏng chỉ thị mà chia ra làm hai cách: bể 
nhúng thường và bể nhúng áp thấp. 

   Theo cách bể nhúng thường kiểm tra ở áp suất khí quyển. Trước khi kiểm tra phải 
thử độ bền. Sau đó kiểm tra theo các bước sau: 

 Đưa áp suất dư vào vật kiểm đến giá trị (20 – 30)% áp suất thử. 
 Nhúng vật xuống bể chất lỏng chỉ thị 
 Tăng áp suất đến giá trị áp suất thử 
 Lưu giữ trong khoảng thời gian nhất định 
 Quan sát bong bóng khí xuất hiện trên bề mặt chất lỏng. 

  Chế độ kiểm tra (áp suất, thời gian) theo điều kiện kỹ thuật của vật kiểm. 
  Quan hệ giữa sức mạnh luồng khí Q với đường kính D và số lượng bong bóng được 
xác định trên cơ sở cân bằng nội lực và ngọai lực lên bong bóng: 
 pt = pmd + ptl + pat 
 pt= Qt/V; pmd= 4σ/D; ptl= ρgh 
  trong đó: pt –  áp suất bên trong bong bóng; V – thể tích bong bóng; t – 
thời gian điền đầy thể tích bong bóng; pmd – áp suất mao dẫn; σ – sức căng bề mặt;  
ptl  -  suất cột chất lỏng; ρ – mật độ chất lỏng; g – gia tốc trọng trường; h – chiều cao 
cột chất lỏng; pat – áp suất khí quyển. 
 Từ đó tính được công suất dòng khí: 

 
3 4

6 at
DQ gh p
t D

π σ ρ⎛ ⎞= + +⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

 Độ nhạy thực tế của bể nhúng nước chỉ thị thường đạt 10-3 mm3.MPa/s. Còn khi bể 
nhúng cồn chỉ thị thường độ nhạy đạt 0,5.10-4 mm3.MPa/s, đó là do sức căng bề mặt 
của nước gấp ba lần cồn. 
 Theo cách bể nhúng áp thấp khoảng không gian trên chất lỏng chỉ thị được hút chân 
không. Để làm điều này bể chứa chất chỉ thị được chế tạo kín. quan sát bong bóng 
khí qua lỗ nhìn đặc biệt. Với cách này pat= 0 và đường kính bong bóng lớn hơn. Độ 
nhạy thực tế đạt được 5.10-4 – 10-5 mm3.MPa/s. 

VII.3. Phương pháp chân không 
  Đây là dạng khác của phương pháp kiểm tra khí 

nén với việc bôi chất tạo bọt. Phương pháp này 
được dùng để kiểm tra rò rỉ các kết cấu hàn dạng 
hở mà chỉ tiếp cận được một phía. Dụng cụ sử 
dụng là buồng hút chân không xách tay, đặt vào 
liên kết cần kiểm tra. 

   Sau khi quét chất tạo bọt lên liên kết hàn, người ta 
đặt buồng chân không vào chỗ cần kiểm. Nhờ bơm 
chân không áp suất trong khoang được giảm đến 
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giá trị theo điều kiện kỹ thuật. Tùy theo yêu cầu về độ kín của liên kết mà áp suất 
trong khoang có thể giảm xuống giới hạn 0,02 – 0,09 MPa. Do áp suất giảm, không 
khí qua các mạch rò tràn vào khoang tạo thành bong bóng. Quan sát độ lớn của bong 
bóng qua cửa nhìn trong suốt. 

    Khi kết thúc kiểm tra vặn van ba ngả (h.134 NM) cho không khí ngoài vào khoang 
rồi chuyển dụng cụ đến vị trí tiếp theo.  Tùy thuộc vào hình dáng ngoài của vật kiểm 
và dạng liên kết hàn có thể dùng buồng chân không phẳng, góc hoặc tròn. Để giảm 
công lao động, các nguyên công kiểm tra được cơ khí hóa bằng xe có các bộ buồng 
chân không khác nhau phù hợp với liên kết hàn. 

VIII. Phương pháp hóa học 
  Phương pháp hóa học kiểm tra rò rỉ dựa vào việc dùng các phản ứng hóa học để phát 

hiện mạch rò. Các vật kiểm có dạng kín – bình chứa, thành phần của hệ thống thủy 
khí chịu áp lực, cũng như dạng hở - phôi hàn, bồn chứa chất lỏng. Khi kiểm tra 
người ta quét lên mối hàn hoặc chỗ cần kiểm lớp bột nhão chỉ thị, hoặc đặt lên đó dải 
chỉ thị (giấy lọc hay băng vải sáng màu). Trong vật kiểm tạo nên áp suất dư của khí 
thử. Chất thử (NH3, CO2, và hỗn hợp của chúng với không khí hay nitơ) xuyên qua 
mạch rò mối hàn, tác dụng với chất chỉ thị tạo nên dấu vết dễ nhận. Quá trình kiểm 
tra gồm các bước sau (h.7.10KSS):  

 
 Thử thủy lực hoặc khí nén 
 Đưa khí kiểm (hỗn hợp chứa 1% – 10% amoniac) vào vật đến áp suất thử 
 Dán lên vị trí cần kiểm các băng chỉ thị (dung dịch nitride thủy ngân HgNO3 
nồng độ 5% hoặc dung dịch phenolftalein) và giữ một thời gian nhất định từ 
10 – 20 phút.  

 Quan sát các vết đen và tím trên băng chỉ thị để xác định mạch rò. 
  Chế độ kiểm tra (thành phần khí kiểm và chất chỉ thị, giá trị áp suất thử, thời gian 
lưu giữ) theo điều kiện kỹ thuật của vật kiểm. Phương pháp này có độ nhạy (5.10-4  
mm3.MPa/s) và năng suất cao hơn phương pháp tạo bọt khí nén. 
 Bột nhão chỉ thị dùng để kiểm tra rò rỉ với NH3 bao gồm: chất chỉ thị creozol đỏ, 
thạch agar, cồn (1%), glycerin (10%) và nước cất. Bột nhão này cùng hỗn hợp 
amoniac-không khí không gây gỉ nhôm và hợp kim bền nhiệt. 
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  Khi sử dụng khí kiểm CO2 thì bột nhão chỉ thị có thành phần (theo trọng lượng): 
nước cất - 40; thạch agar –1; phenolftalein –0,15; soda khô – 0,01. Chỗ rò được phát 
hiện nhờ vết không màu trên nền nâu đỏ. Độ nhạy 5.10-3 mm3.MPa/s, nếu phối hợp 
hợp lý thì độ nhạy đạt 2.10-4 mm3.MPa/s. 
  Tùy theo hình dáng của khoang bên trong vật kiểm mà dùng các cách khác nhau 
cho khí kiểm vào. Nếu khoang có hình dáng đơn giản - ban đầu đưa NH3 vào, sau đó 
bơm không khí đến áp suất cần thử. Nếu khoang có dạng hốc, ngách cụt – phải chuẩn 
bị hỗn hợp amoniac trước rồi mới bơm vào. Nếu trong khoang có nhiều ngóc ngách, 
lỗ nhỏ - ban đầu hút chân không xuống còn 10-3 – 10-4 MPa, sau đó cho dần hỗn hợp 
NH3 vào rồi bơm đến áp suất cần thử. 
  Sau khi kiểm xong, tiến hành thổi nitơ hoặc không khí khô vào vật kiểm. Các vị trí 
liên kết hàn của vật hở được kiểm tra hóa học bằng các buồng hút kín để tạo nên áp 
suất cần thiết. 
  Khi tiến hành kiểm tra rò rỉ bằng phương pháp hóa học ngoài việc tuân thủ an toàn 
về các thiết bị áp lực, còn phải thực hiện công tác an toàn về phòng cháy, chống các 
loại khí độc như phenolftalein hoặc HgNO3. 

IX. Phương pháp manomet 
 Phương pháp manomet dựa trên việc ghi nhận sự thay đổi áp suất thử của chất kiểm 
hoặc chất thử khi trong kết cấu có mạch rò. Đối tượng để kiểm tra rò rỉ bằng phương 
pháp manomet là các hệ kín -  các bể chứa liên kết hàn, hàn vảy,  các phần tử của hệ 
thống thủy khí và các vật khác. 
  Chất kiểm theo phương pháp manomet tùy thuộc vào yêu cầu kiểm tra, có thể dùng 
chính chất chứa, nước, cũng như các loại khí nitơ, amoniac, argon, heli. Chất thử là 
cacbonic, ete, xăng, aceton... Chỉ thị rò được phát hiện theo dụng cụ đo chỉ kim.   
  Người ta chia ra làm hai phương pháp kiểm tra rò rỉ manomet: phương pháp giảm 
áp suất và phương pháp đo áp vi sai. 

IX.1. Phương pháp giảm áp suất 
  Phương pháp này được 

dùng để kiểm tra tổng thể 
các bể chứa, hệ thống thủy 
khí làm việc dưới áp suất 
cao (h.135NM).  

    Sau khi tiến hành các 
phương pháp KTKPH để dò 
khuyết tật, kết cấu hàn cần 
phải thử bền. Muốn thế vật 
kiểm được kiểm cùng với 
các thành phần của hệ 
thống kiểm tra- thử nghiệm 
(van, áp kế kiểm tra v.v...) 
bằng các phương pháp đã 
biết. 
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   Để thử bền, các chất kiểm được đưa vào vật kiểm đến áp suất vượt qua áp suất làm 
việc, vật kiểm được lưu giữ dưới áp suất này trong khoảng thời gian xác định. Ví dụ 
thử bền đường ống gas chính trong khoảng 6 h với áp suất lớn hơn áp suất làm việc 
20%.  

   Sau khi thử bền, áp suất chất kiểm được giảm xuống một ít bằng 1,05 – 1,15 áp suất 
làm việc và giữ vật kiểm dưới áp suất này với thời gian lâu hơn thời gian thử bền. 
Thời gian giữ dưới áp suất này phụ thuộc vào yêu cầu  kiểm tra tổng thể, có thể đến 
100 h. 

     Độ kín tổng thể của vật kiểm được xác định theo độ giảm áp suất chất kiểm sau 
thời gian lưu giữ. Độ giảm áp được đo bằng áp kế có cấp chính xác cao. 

   Sức mạnh dòng khí thoát ra Q được xác định theo độ giảm áp suất trong vật kiểm, 
đo bằng áp kế kiểm tra. Khi tiến hành kiểm tra  phải tính đến sự giảm áp phụ thuộc 
đáng kể vào nhiệt độ khí kiểm và môi trường, độ lớn áp suất khí quyển, nhất là khi 
thử thời gian dài. Các yếu tố này thay đổi làm tăng sai số khi tính toán sự giảm áp 
suất chất kiểm. 

   Nếu trong quá trình thử sự thay đổi nhiệt độ chất kiểm và áp suất khí quyển đơn 
điệu, thì sự giảm áp suất thực tế trong vật kiểm được xác định theo công thức:  

  Δp = (pat + pm)bd – (pat + pm)kt*Tbd
o/Tkt

o 
 trong đó: (pat + pm)bd – tổng áp suất khí quyển với áp suất theo áp kế tại  thời   

điểm ban đầu (MPa); (pat + pm)kt – tổng áp suất tại thời điểm kết thúc; Tbd
o và 

Tkt
o – nhiệt độ tuyệt đối của khí (oK). 

  Khi đó phải theo dõi sao cho chênh lệch nhiệt độ môi trường với chất kiểm không 
được vượt quá trị số cho phép đối với áp kế có cấp chính xác đã cho. Ví dụ với áp kế 
có cấp chính xác 0,1 thì chênh lệch nhiệt độ không quá 1 oC. 
  Về thực chất phương pháp kiểm tra giảm áp suất là khâu cuối cùng của chuỗi thử 
độ kín khít tương ứng cho sản phẩm. Độ nhạy của phương pháp kiểm tra rò rỉ bằng 
giảm áp suất có thể được xác định theo công thức: 
  q = CVα/t 
 trong đó: V – thể tích bên trong vật kiểm và các phần tử của hệ thống thử -
kiểm nghiệm; t – thời gian giữ; α – giá trị thang chia của áp kế; C – hệ số tính đến 
quan hệ giữa các đơn vị. 
  Tùy theo điều kiện kiểm tra, độ nhạy của phương pháp này đạt (1-:-7).10-3 
mm3.MPa/s. 

IX.2. Phương pháp đo áp vi sai 
  Phương pháp này được sử dụng để phát hiện và đánh giá mạch rò cục bộ trong các 

hệ thống chân không, thủy khí dạng kín.  
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  Thực chất của phương pháp như sau (h.136a.NM): Vật kiểm 3 kín được bơm 1 hút 

xuống áp suất khoảng 6.10-3 Pa. Người ta thổi khí thử hoặc phun chất lỏng thử lên 
các liên kết hàn có thể không mịn chặt hoặc có mạch rò. Sự có mặt của chất thử 
trong vật kiểm được đánh giá bằng áp kế vi sai 2. 

   Áp kế vi sai (h.136b.NM) gồm hai áp kế nhiệt điện M (thường ngược nhau). Các 
phần tử nhạy của áp kế được mắc theo mạch cầu. Trước một áp kế đặt bộ lọc L được 
làm lạnh bằng nitơ lỏng.  

   Khi không có chất thử, chỉ có không khí không bị đóng băng qua được cả hai áp kế 
M. Cho nên điều kiện đo đối với cả hai áp kế như nhau và cầu cân bằng (đồng hồ đo 
chỉ số 0). 

   Khi thổi hoặc phun chất kiểm vào chỗ cần kiểm – do có chứa ete, aceton, xăng, 
butan – chất kiểm bị đông lại ở nhiệt độ nitơ lỏng, hơi của chất kiểm chỉ vào được 
một áp kế, mà không qua được bộ lọc của áp kế kia. Kết quả cầu bị mất cân bằng, 
căn cứ vào điện áp lệch xác định được giá trị mạch rò trong vật. 

   Khi áp suất xuống đến 6,6.10-3 Pa có thể phát hiện được mạch rò ứng với sự thay 
đổi chỉ với 2,64.10-6 Pa. Nếu sử dụng áp kế điện từ thì độ nhạy đạt được 10-8 
mm3.MPa/s. Khi chọn chất hút thu tương ứng trong bộ lọc thì phương pháp này được 
dùng để kiểm tra tổng thể bằng cách thử bền với chất thử. 

X. Phương pháp halogen  
Phương pháp halogen có độ nhạy cao được dùng để kiểm tra rò rỉ các phần tử  trong 
chế tạo máy. 
  Phần tử nhạy cảm của đầu dò halogen – diode platinum – gồm có cực phát anode 
nóng sáng và ống góp được ngăn bằng các khoảng không khí hoặc chân không  
(h.7.7 KSS). Nhiệt độ anode platin là 800 – 900o C. Với nhiệt độ này platin được 
dùng làm nguồn ion dương, mà dưới tác động của điện áp đặt vào 200 – 250 V giữa 
anode và ống góp, ống góp sẽ gom các ion âm lại                                                                
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 H.7.7: Sơ đồ bộ dò  
halogen 
 
 Dòng ion của diode 
platin tăng lên đáng kể 
khi đi qua khoảng anode -
ống góp chứa các loại khí 
halogen (freon, SF6, 
CCl4...). Hiệu ứng này 
tăng lên khi trong cực 
phát chứa các nguyên tố 
kiềm (K, Na), còn trong 
khoảng anode- ống góp 
chứa oxy, để khi làm việc 
dòng ion được bổ sung oxy. 
 Đầu dò halogen được chia ra làm hai loại: cảm biến không khí và cảm biến chân 
không. Về cấu tạo đầu dò cảm biến không khí có cực phát anode đặt trên trục của 
ống góp. Cực phát anode có dạng xoắn quấn quanh thanh gốm. Khí kiểm được hút 
vào ống cảm biến nhờ quạt đặt ở phía đầu. Đầu dò cảm biến chân không được trang 
bị thêm vòi phun bổ sung để đưa oxy vào ống. 
 Đặc tính kỹ thuật của các loại đầu dò halogen được trình bày trong bảng IV.3 

  

 
ТИ2-8/1 

Đầu dò halogen ТИ2-8/1 
Độ nhạy (mm3 *MPa/s)  (0,9-1,6).10-4 
Áp suất lạnh cục bộ không quá (Pa) 2.10-6  
Dải áp suất làm ở chế độ chân không (Pa) từ 10-4 đến 100 
 Thời gian cố định không quá (s) 1,5 
Công suất chỉ thị âm (W) 1 
Công suất cần thiết (W) 100 

Điện lưới: 
điện áp (V) 
tần số (Hz) 

 
220+22 
50 

Kích thước khuôn khổ (mm): 
hộp nguồn điều khiển  
súng thăm dò di động 

 
309х328х93 
211х150х46 

Trọng lượng (kG) 
hộp nguồn điều khiển  
súng thăm dò di động  

7,9 
6,6 
1,3 
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БГТИ-7/1 (acquy) 

Đầu dò halogen БГТИ-7/1 (pin, acquy) 
Độ nhạy (mm3 *MPa/s)  (2,6 - 5,3).10-7 
Áp suất lạnh cục bộ không quá (Pa) 2.10-6  
Dải áp suất làm ở chế độ chân không (Pa) từ 10-4 đến 100 
Thời gian cố định không quá (s)  3 
Công suất chỉ thị âm (W)  1 
Làm việc liên tục với acquy không ít hơn (h)  4 
Công suất cần thiết từ acquy không quá (W)  35 
Điên áp một chiều (V)  12,5 đến 17 

Kích thước khuôn khổ (mm): 
hộp nguồn điều khiển  
súng thăm dò di động  

 
190х330х350 
51х134х173 

Trọng lượng (kG) 
hộp nguồn điều khiển  
thăm dò di động  

12,7 
12 
0,7 

 
 

 Khi kiểm tra rò rỉ theo phương pháp halogen thường dùng freon-12 làm chất kiểm 
và chất thử vì nó không độc và tương đối rẻ. Tuy nhiên áp suất lớn nhất do freon-12 
tạo nên trong vật kiểm bị giới hạn bởi độ đàn hồi của hơi và khi nhiệt độ 20o – 25o C 
áp suất khoảng 0,6 MPa,  theo lý do này phạm vi áp suất của freon-22 là 0,6 – 0,93 
MPa và trong giới hạn 0,93 – 3,24 MPa thì dùng freon-13.  

 Khi thử áp lực vượt quá 0,6 MPa (ở nhiệt độ 20o C), người ta dùng hỗn hợp freon 
với không khí hoặc nitơ. Như thế tuy độ nhạy giảm đi (do giảm hàm lượng freon 
trong hỗn hợp) nhưng áp suất thử tăng lên.  

  Có hai cách thực hiện kiểm tra halogen: dùng súng thăm dò và tạo chân không 
  (i) Súng thăm được dùng khi kiểm tra vật hàn kín. Khi đó dùng chất kiểm là freon 
hoặc hỗn hợp của nó với không khí và nitơ (h.137NM).  Trình tự như sau: 

 Trước tiên vật kiểm 6 được KTKPH và kiểm tra bền.  
 Dùng bơm 8 hút hết khí trong vật kiểm ra.  
 Đưa freon tinh khiết từ bình 1 vào vật kiểm 6 cho đến khi đạt áp suất thử theo 
yêu cầu kỹ thuật.  

 Dùng súng thăm 7 rà dần 
từng khu vực cần thiết 
của vật kiểm 6 với tốc độ 
từ 15 – 25 mm/s. 

 Ghi lại vị trí cùng độ lớn 
mạch rò cục bộ. 

 Kết thúc kiểm tra thu lại 
freon vào bình 1 nhờ máy 
nén 9. 
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 Nếu trên bề mặt kiểm tra có độ nhám lớn, vảy bắn tóe, chướng ngại vật thì khoảng 
cách giữa súng thăm tới bề mặt tăng lên làm độ nhạy giảm (h.138NM) 

   Trường hợp đưa hỗn hợp freon với không khí và nitơ vào vật thử cũng diễn ra 
tương tự, nhưng khi áp suất lớn thì độ nhạy giảm đi. Quan hệ giữa áp suất và hàm 
lượng freon trong hỗn hợp với độ lớn mạch rò được phát hiện (trong không khí) có 
thể được đánh giá theo công  thức: 

2

2 1fr kk
at

pQ kC Q
p

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

  trong đó: Qfr – công suất freon thoát ra tại chỗ rò  
(mm3.MPa/s); Qkk -  công suất không khí thoát ra; 

C – hàm lượng  
freon trong hỗn hợp; 
k – tỉ số độ nhớt 
không khí và hỗn 
hợp (với freon tinh 
khiết thì C=1; k= 
0,69) .  
  Quan hệ giữa độ 
nhạy của phương 
pháp kiểm tra 
halogen theo cách 
dùng súng thăm với 
áp suất trong vật 

kiểm được trình bày trên  (h.139NM)  
(ii) Tạo chân không được dùng khi kiểm tra các liên kết hàn dạng kín. Đầu dò loại 
БГТИ-7 hoặc ГТИ-6 được trang bị cảm biến chân không. Cảm biến chân không hoặc 
được lắp trực tiếp trên vật kiểm hoặc trên đường áp suất thấp của hệ thống kiểm tra. 
Hệ thống kiểm tra gồm vật kiểm và cảm biến chân không, mà nhờ bơm chân không 
hút xuống áp suất trung bình 10 – 10-1 Pa. Trong quá trình kiểm tra, thổi luồng khí 
freon từ vòi ngoài vào chỗ cần kiểm và theo chỉ thị của đầu dò (ánh sáng, âm thanh, 
kim chỉ) người ta xác định được vị trí và độ lớn mạch rò. Độ nhạy của phương pháp 
halogen theo cách tạo chân không đạt 10-6 mm3.MPa/s. 

XI. Phương pháp khối phổ 
  Đây là một trong những phương pháp kiểm tra 

rò rỉ có độ nhạy cao nhất được dùng để thử các 
hệ thống thủy khí, nhiên liệu; giàn, khoang kết 
cấu trong công nghiệp đóng tàu và hàng không; 
bể chứa và các phần tử chịu nhiệt trong lò phản 
ứng hạt nhân; thùng, bồn trong thiết bị hóa chất 
và các sản phẩm khác trong chế tạo máy. 

  Thực chất của phương pháp là ghi nhận khí thử 
đi qua các cấu trúc không mịn chặt (mạch rò) 
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của vật kiểm bằng khối phổ kế. Trong tất cả các loại dụng cụ đo khối phổ thì khối 
phổ kế điều chỉnh tiêu cự từ với góc 180o được sử dụng  rộng rãi nhất. Nguyên lý 
hoạt động như sau (h.140NM):  

   Người ta đặt vào buồng chân không hình trụ hộp ion hóa I, ống góp K, và cả màng 
ngăn vào Dv và ra Dr có điện áp khác nhau. Buồng chân không được đặt trong từ 
trường đồng nhất, mà đường sức của nó vuông góc với bề mặt (biểu thị bằng các 
điểm). Katod phát ra chùm điện tử, chùm điện tử được điều chỉnh tiêu cự bởi từ 
trường. Nhờ có điện trường đặt giữa katod và hộp ion hóa chùm điện tử tăng tốc dọc 
theo từ trường vào hộp ion hóa. 

   Khí kiểm phân tích có lẫn vào một ít khí thử trong hộp ion hóa. Chùm điện tử ion 
hóa các nguyên tử khí kiểm, thêm vào đó các ion khí bị kéo khỏi hộp ion hóa bởi 
điện trường yếu. Sau đó  chúng được điều tiêu và tăng tốc nhờ điện trường mạnh có 
chênh lệch điện áp V giữa hộp ion hóa với màng ngăn vào. Các ion khí có khối lượng 
m và điện tích e nhận được tốc độ được xác định theo quan hệ: 

  mv2/2 = eV               (----) 
  Từ màng ngăn Dv  có khe hở, các ion dưới tác dụng của từ trường được chuyển động 

ra ngoài theo quỹ đạo tròn mà bán kính quỹ đạo được xác định từ phương trình: 
  eHR = mv                      (-----) 

 Giải đồng thời cả hai phương trình  tìm được 
 R2 = 22 mV

eH
                      (------) 

Từ quan hệ (--) thấy rằng với điện áp và cường độ từ trường không đổi, với khối phổ 
kế kiểu này, bán kính quỹ đạo R của ion chỉ phụ thuộc vào m/e.  
  Vì giá trị m/e được dùng làm đặc trưng cho các nguyên tử của các nguyên tố đã cho, 
nên có thể chia các ion trong thành phần khí kiểm theo khối lượng của chúng. Số 
lượng ion của các khí thành phần trong khối phổ kế cũng được đánh dấu. Các chùm 
ion bị phân kỳ khi qua được ¼ vòng tròn trong buồng (góc quay 90o) và lại hội tụ khi 
qua được ½ vòng trong buồng (góc quay 180o). 
 Các ion được đánh dấu vượt qua khe hở của màng ngăn ra Dr vào ống góp K. Tùy 
theo vị trí khe hở của màng ngăn trên ống góp mà chỉ cho ion khí đã cho vào được. 
Ống góp tiếp đất qua một điện trở cao, mà sự sụt áp trên điện trở đó đủ để đo tiếp 
theo thậm chí khi dòng ống góp yếu. 
Có thể chọn hydro, helium, argon và các khí khác để làm khí thử khi kiểm tra theo 
phương pháp khối phổ. Song, khí heli được sử dụng nhiều nhất, vì nó chiếm tỉ lệ nhỏ 
trong khí quyển (5.10-4 %), điều này làm nâng cao quan hệ giữa tín hiệu và độ ồn khi 
đo. Nguyên tử lượng m của heli nhỏ, nên với điện áp V nhất định có thể giàm giá trị 
R và H, tức là kích thước và khối lượng từ của khối phổ. Ngoài ra helium không hề 
độc hại. Khí kiểm thường là heli tinh khiết hoặc là hỗn hợp hêli với không khí và 
nitơ với nồng độ heli 10 – 90 %. 
 Để phát hiện helium khi kiểm tra người ta sử dụng đầu dò helium có khối phổ lắp 
vào bên trong. Đặc trưng quan trọng nhất của đầu dò helium là ghi nhận được dòng 
khí thử nhỏ nhất Qmin – độ nhạy đầu dò.  
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 Cách đo độ nhạy tĩnh của đầu dò (không phụ thuộc vào điều kiện thử nghiệm bên 
ngoài) là tỉ số áp suất riêng khí thử p đối với khoảng chia α theo đồng hồ đo: 
 sp = p/α     (---)              trong đó: sp – độ nhạy tĩnh theo áp suất 
Vì p = poγ   (ở đây po – áp suất làm việc trong đầu dò; γ – nồng độ khí thử, nên có thể 
sử dụng độ nhạy tĩnh theo nồng độ khí thử: 
 sγ = γ/α    (---) 
 Để kiểm tra độ nhạy đầu dò người ta lắp vào hệ 
thống chân không của nó bộ hiệu chỉnh đo công 
suất thoát ra Q của heli. 
 Đầu dò phổ kế gồm hệ thống chân không, bộ 
phận phân tích khối phổ, hệ điện tử. Dưới đây 
giới thiệu một số đầu dò: 
 Đầu dòТИ1-22 với bơm turbine phân tử cho 
phép lăn được trong các khoang kiểm. Chế độ 
dòng thuận đảm bảo độ nhạy cao nhất. Chế độ 
dòng ngược cho phép thử vật kiểm với áp suất 
làm việc lớn. Đầu dò có thể nối với hệ thống đo 
tự động. 
Ưu điểm: bắt đầu trạng thái làm việc không quá 5 ph; thời gian phát hiện mạch dò 
ngắn; có thể dùng bơm năng suất cao hút sơ bộ; không cần dùng nitơ lỏng.      
Độ nhạy: 7.10-9 – 10-8 mm3.Pa/s. Công suất:  950 W. Kích thước khuôn khổ: 
580*672*1525 (mm). Trọng lượng:150 kG 
                                                           
Đầu dò xách tay  ТИ3-1 "Гелин" dùng 
khí thử heli – khuyết tật được phát hiện 
bằng dụng cụ đo vầng tán xạ heli vào hỗn 
hợp khí trong vật kiểm rồi ra ngoài qua 
mạch rò. Nguyên lý hoạt động dựa trên 
sự ion hóa các phân tử heli trong buồng 
của bơm từ và giá trị dòng điện phóng 
phụ thuộc vào nồng độ ion heli trong hộp 
ion hóa. Khí thử chứa các phân tử heli bị 
hút qua đầu dò đến cảm biến nối với bơm 
từ. Dòng khí được đảm bảo bởi bơm 
màng mỏng tạo chân không. Cảm biến 
tách các phân tử heli khỏi dòng khí thử. 
Các phân tử heli từ cảm biến vào bơm từ, 
tại đó hình thành điện áp cao. Dưới tác động của điện áp cao trong môi trường khí sự 
phóng điện xảy ra âm ỉ, ion hóa các phân tử heli. Dòng ion xuất hiện khi ion hóa các 
phân tử heli, làm thay đổi dòng điện phóng ra của bơm từ, tỉ lệ với nồng độ heli 
trong hộp ion hóa. Tín hiệu điện từ bơm từ được xử lý bằng hệ thống số của đầu dò  
và được hiển thị trên màn hình dưới dạng giá trị số của dòng heli. 
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  Bộ dò có thể làm việc được trong áp suất khíquyển từ  630 – 800 mm Hg; nhiệt độ 
môi trường (-)25 – (+)35o C.  
 Đặc tính kỹ thuật 

 Độ nhạy:  10-12 mm3.MPa/s 
 Ổn định thời gian không quá: 5 ph  
 Tự động về  “không” sau khi đo 
 Tín hiệu chỉ thị bằng âm thanh hoặc ánh sáng. 
 Điện lưới 220 V/50 Hz; Acquy 12 V 
 Thời gian làm việc ở chế độ cắt nguồn ngắn nhất: 8 h 
 Công suất đầu dò không quá: 50 BA 
 Kích thước khuôn khổ: 301*252*170  (mm) 
 Trọng lượng không hộp: 5 kG 

 Người ta chia ra làm ba phương pháp kiểm tra khối phổ: tích tụ dưới áp suất khí 
quyển; tạo chân không và thăm dò. 
  Phương pháp tích tụ dưới áp suất khí quyển được dùng để xác định mức độ rò rỉ 
toàn phần của vật kiểm kín chịu áp lực. Phương pháp được mô tả trên (h.141 NM). 

 
 Người ta đặt vật kiểm 8 vào bao 9 có các lỗ đường kính 1 – 1,5 mm. Các kim Luera 
(dạng kim tiêm) 7 được nối với súng thăm 6 của đầu dò heli 1. Phông ban đầu heli ở 
giữa bao 9 và vật kiểm 8 được đo bằng cách cắm kim 7 vào các lỗ trên bao. Sau đó 
cấp khí kiểm vào vật 8 đến áp suất thử do điều kiện kỹ thuật.quy định. Qua một thời 
gian xác định, người ta đo nồng độ heli trong không gian giữa bao 9 và vật 8. Nồng 
độ heli còn lại xác định giá trị rò rỉ tổng thể mà heli đã thoát ra tức là mức độ kín khít 
của vật kiểm. 
 Khi tiến hành kiểm tra rò rỉ cần phải đảm bảo khí kiểm chứa đầy vật kiểm, như thế 
mới đảm bảo độ đồng đều của heli theo toàn thể tích. Tùy theo điều kiện kiểm tra mà 
bao 9 có thể được làm dạng cứng và mềm. Vỏ bao mềm được chế tạo bằng vải tẩm 
cao su, vải bạt thấm dầu, vật liệu polyme. Trong mọi trường hợp độ kín của bao phải 
được thử trước khi kiểm. 
 Độ nhạy của phương pháp tích tụ dưới áp suất khí quyển khi xác định rò rỉ tổng thể 
là 10-6 mm3.MPa/s. 
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 Phương pháp tạo chân không được dùng để kiểm tra độ rò rỉ của liên kết hàn các vật 
kín hay hở. 
  Để xác định mức độ kín khít tổng thể  của vật kín người ta tích tụ heli trong chân 
không. Muốn thế không gian giữa bao 9 và vật kiểm 8 được hút đến áp suất 1 Pa, rồi 
cấp khí kiểm cho vật đến áp suất thử. Giá trị thoát heli trong thể tích tạo chân không 
được cố định nhờ súng thăm 6 có kim 7.  
 Cũng có thể sử dụng vật kiểm nối với đầu dò, bên trong vật kiểm bị hút khí. Rối  đặt  
vật kiểm vào buồng heli khí quyển. Công suất dòng heli đi qua mạch ròđược xác 
định bằng sự giảm áp suất và nồng độ của heli trong hỗn hợp. Thời gian cần để tich 
tụ ttt  có thể tìm được nhờ biểu thức 
  ttt ≥ sQ.V/Q.St  
  trong đó: sQ – độ nhạy của đầu dò theo dòng khí; V – thể tích tích tụ;  Q – dòng heli 
qua tổng mạch rò; St – tốc độ hiệu dụng khi hút vật V. 
  Mức độ rò rỉ tổng thể  của vật hở được xác định bằng các buồng chân không tháo 
được. 
  Để kiểm tra mức độ rò rỉ tổng thể của phôi hàn cũng có thể sử dụng buồng chân 
không như đã trình bày. Đặt khoang bên trong của các buồng này lên một phía bề 
mặt hàn. Khoang này được nối với đầu dò và được hút chân không (xuống áp suất 
khoảng 1 Pa). Thổi heli từ bình qua ống tích tụ vào phía bề mặt đối diện của liên kết. 
Đầu dò ghi nhận lượng heli thoát trong chân không. Áp suất trong ống khoảng 0,05 
MPa, thời gian thổi tùy thuộc vào mức độ kín. Khoảng cách từ ống tích tụ đến bề 
mặt thổi cần được khống chế chặt chẽ. 
   Để kiểm tra các ống hàn quan trọng người 
ta sử dụng buồng chân không tháo rời, được 
kẹp lên mối hàn như (h.142 NM). Sau khi 
hút không khí ra khỏi buồng, người ta làm 
kín đoạn ống lại rồi đưa heli hoặc hỗn hợp 
heli-không khí với áp suất cần thiết vào ống. 
Đầu dò heli nối với ống ghi nhận khí heli 
thoát ra. 
  Độ nhạy của phương pháp này đạt 10-7 
mm3.MPa/s. Khi tăng thể tích tích tụ giá trị 
độ nhạy giảm mạnh (còn 10-4 mm3.MPa/s). 
 Phương pháp súng thăm để kiểm tra độ rò 
rỉ các liên kết hàn dạng kín kích thước lớn 
như bể chứa, hệ thống chứa khí, các phần tử thủy lực chịu áp suất cao... Phương 
pháp này phát hiện mạch rò cục bộ trong sản phẩm. (h.7.5KKS) 
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Vật kiểm được điền 
đầy bằng khí kiểm – 
heli hoặc hỗn hợp của 
heli với không khí hay 
nitơ. Trình tự điền đầy 
khí kiểm căn cứ vào 
kết cấu bên trong của 
vật sao cho heli được 
phân bố đều theo toàn 
bộ thể tích. Áp suất 
thử (dư) của khí kiểm 
tùy thuộc vào điều 
kiện kỹ thuật của sản 
phẩm. Sau khi đạt 
được áp suất thử, tiến 
hành kiểm tra bằng 
cách di đầu dò heli 
theo vị trí cần kiểm trên bề mặt kết cấu. 
 Để phát hiện vị trí mạch rò, người ta dùng chụp cao su ở đầu súng thăm (h.143 NM). 
Chiều rộng của chụp phải phủ được về mỗi phía 5 mm để đảm bảo kiểm tra được 
toàn bộ liên kết, gồm mối hàn và vùng ảnh hưởng nhiệt. Mặt khác để tăng độ chính 
xác vị trí mạch rò cần sử dụng chụp có đường kính nhỏ. 
 Độ nhạy của phương pháp phụ thuộc nhiều vào 
tốc độ di chuyển súng thăm theo bề mặt kiểm, tốc 
độ càng nhanh thì độ nhạy càng giảm.  
  Phương pháp kiểm tra khối phổ bằng súng thăm 
là một trong những phương pháp kiểm tra rò rỉ có 
độ nhạy cao nhất. Từ (h. 144 nM) thấy rằng với 
áp suất của chất kiểm như nhau độ nhạy của các 
phương pháp khối phổ cao hơn nhiều so với 
phương pháp thủy lực và khí nén, nó chỉ giảm khi 
nồng độ heli trong khí kiểm thấp. Trong thực tế  
khi kiểm với các thông số tối ưu (áp suất thử, 
nồng độ heli, tốc độ) thì độ nhạy của phương 
pháp súng thăm đạt được 10-5 mm3.MPa/s.  
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XII. Phương pháp phóng xạ 

  Phương pháp kiểm tra rò rỉ bằng phóng xạ dựa trên chỉ thị số lượng nhỏ các chất 
phóng xạ theo bức xạ ion hóa. Phương pháp này có độ nhạy phát hiện khuyết tật cao 
nhờ hiệu suất ghi nhận bức xạ ion hóa bằng các đầu dò phóng điện khí, nhấp nháy. 
 Phương pháp kiểm tra phóng xạ được chia ra hai lĩnh vực sử dụng: (i). kiểm tra rò rỉ 
các thiết bị công nghệ năng lượng nguyên tử, chứa các chất lỏng, khí phóng xạ; (ii). 
kiểm tra rò rỉ các sản phẩm chế tạo máy bằng việc dùng các chất phóng xạ (lỏng, khí) 
làm chất thử. 
 Lĩnh vực thứ nhất đã được L. V. Archemieva nghiên cứu và chế tạo ra đầu dò đo 
bức xạ khí РГБ.3-01, được dùng để phát hiện khí phóng xạ thoát ra từ các thiết bị 
công nghệ của nhà máy điện nguyên tử và các lò phản ứng hạt nhân. Phương pháp 
này được sử dụng rộng rãi và đã được tiêu chuẩn hóa (ГОСТ 17924-72) trong công 
việc kiểm tra rò rỉ các phần tử trao đổi nhiệt ở các lò phản ứng hạt nhân. 
 Lĩnh vực thứ hai của phương pháp phóng xạ được dùng trong các trường hợp khi mà 
các phương pháp sử dụng khác vì lý do này kia khó hoặc không đảm bảo độ nhạy 
cần thiết. 
  Để kiểm tra hệ kín chịu áp lực, người ta dùng dung dịch chứa chất phóng xạ, ví dụ 
dung dịch bicarbonat natri chứa Na24, dung dịch iôd chứa I131... việc lựa chọn chất 
phóng xạ được xác định theo chu kỳ bán rã và năng lượng bức xạ ghi nhận được. Sau 
khi thử bền hệ thống kiểm dưới áp suất và giữ nó trong một thời gian xác định, người 
ta tiến hành ghi nhận saự rò rỉ bằng máy đếm phóng điện khí hoặc nhấp nháy. 
 Khí thử thường dùng là Rn222, CO2 có chứa C14 và các khí phóng xạ khác. Có thể 
dùng Cs137 phun vào buồng kiểm ở dạng khí. Cũng có thể dùng tritium T phóng xạ 
để ghi nhận và phát hiện khí hydro thoát ra. Muốn vậy hòa T với H2 theo tỉ lệ 0,1 – 
1%. 
  Gần đây sử dụng rộng rãi krypton-85 (Kr85), vì nguyên tố này có chu kỳ bán rã lớn 
(hơn 10 năm), an toan, rẻ, dễ  ghi nhận kể cả khi nồng độ thấp. Kr85 trong hỗn hợp 
với argon được sử dụng có hiệu quả để phát hiện mạch rò trong các bình kín của chế 
tạo máy hóa chất. 
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 Kr85 trong hỗn hợp với nitơ được dùng để kiểm tra các khoang của tổ hợp tên lửa 
Saturn. Sau khi đưa vào khoang áp suất dư, Kr85 thoát ra ngoài và được ghi nhận 
bằng các đầu dò phóng điện qua khí hoặc đầu dò bán dẫn. Mạch rò được phát hiện 
chỉ sau vài giây. Kr85 còn được dùng để xác định sự thoát khí CO2 từ động cơ trong 
khoang máy bay bằng các đầu dò di chuyển. công việc kiểm tra được tiến hành trong 
khi máy bay đang bảo dưỡng hoặc đang bay. Kiểm tra kiểu như thế các phương pháp 
khác hoặc khó khăn hoặc đơn giản là không thể. 
 Phương pháp phóng xạ có thể phát hiện các mạch rò của các buồng chân không với 
độ nhạy 10-14 mm3.MPa/s, vượt quá độ nhạy của phương pháp khối phổ.  
 Những sản phẩm như lò hơi cao áp, các phần tử nhiệt trong lò phản ứng hạt nhân... 
cũng được kiểm tra bằng cách phun lên vật kiểm lượng nhỏ Kr85 trước khi làm kín 
khít. Sau khi kín đặt các sản phẩm vào buồng chân không, trong đó ghi nhận phóng 
xạ tích tụ 

XIII. Phương pháp âm  
 Phương pháp âm kiểm tra rò rỉ dựa trên cơ sở khí đi qua vật kiểm không mịn chặt, 
phát ra dao động siêu âm xung quanh trong phạm vi tần số khoảng 40 kHz. Các dao 
động này được cố định bằng các cảm biến của  đầu dò siêu âm. 
  
  Đầu dò âm có hai cảm biến áp điện và khuếch 
đại đo lường. Nó được dùng để thăm các chỗ rò 
trong các đường ống dẫn khí và nước áp lực cao 
ngầm dưới đất. Muốn vậy người ta dịch chuyển 
cảm biến trên mặt đất theo các tuyến đường ống. 
Khoảng cách giữa các cảm biến từ 3 – 4 m. Khi 
đến gần chỗ rò một cảm biến sẽ cảm nhận tín 
hiệu có lợi, đồng thời cảm biến kia chỉ cảm 
nhận nhiễu. Sự chênh lệch điện áp tần số thấp 
tại đầu ra của khuếch đại được đo bằng microampermetr. Tín hiệu cũng được đưa 
đến bộ nghe. (h.   ..) 
  Đầu dò siêu âm được trang bị micro bằng gốm có tính định hướng cao mắc với bộ 
khuếch đại làm việc với tần số khoảng 40 kHz. Tín hiệu từ khuếch đại đến dụng cụ 
đo dùng kim và được xử lý âm thanh ở tai nghe. Chúng có thể phát hiện được mạch 
rò có đường kính 0,05 mm với khoảng cách 15 m khi thử bền bằng áp suất dư 0,015 
MPa. 
  Những kiểu đầu dò như thế có các thanh dò tay với microphone và bộ khuếch đại 
trước đầu nhọn; bộ khuếch đại âm thanh; acquy; ampermetr. Dụng cụ tạo nên dao 
động siêu âm với tần số 32 – 50 kHz trong dải âm nghe thấy. 
  Nước được phát hiện ở chỗ dò nhờ dụng cụ đo gồm hai micrô áp điện đặt cách nhau 
2 m; bộ khuếch đại tần số thấp; tai nghe telephone và đầu dò. Có thể sử dụng sơ đồ 
bù với các tín hiệu ghi nhận được theo điện kế để giảm nhiễu. 
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XV. Cơ khí hóa và tự động hóa các phương pháp kiểm tra rò rỉ 
 Do các nguyên công khác nhau, khi thực hiện kiểm tra rò rỉ thường được thực hiện 
bằng tay. Để cơ khí hóa phương pháp kiểm tra khí nén, viện Hàn Điện Paton đã chế 
tạo ra xe chân không dùng cho kiểm tra kết cấu hàn vòng và phẳng. Xe chân không 
(h.145 NM) gồm khung bánh xe 2, hai cylinder1 có khoang trên thông với khí quyển 
gắn cứng với khung, buồng chân không 3 và van bốn ngả 4. Buồng chân không 3 
được nối với cần piston. Khung 2 đồng thời là bình chứa chân không.  
 
  Khi xoay van bốn ngả 4 từ vị trí I sang 
II, không khí từ khoang dưới cylinder 
vào bình chân không, mà trong  đó cần 
giảm áp nhờ bơm chân không. Khi đó 
các cần piston được dịch chuyển theo 
cylinder xuống dưới và đưa buồng chân 
không 3 đến bề mặt kiểm, mà trước đó 
đã bôi chất tạo bọt. Đồng thời các 
cylinder cùng với khung 2 và các bánh 
xe được nâng lên trên buồng chân 
không 3 ép vào bề mặt kiểm bằng các 
đệm cao su. Khi đó lò xo được ép lên 
thanh ép. 
  Khi xoay tay vặn ống bốn ngả 4 đến 
vị trí III từ buồng chân không 3 không 
khí được hút ra đến áp suất cần thiết. 
Sau đó tiến hành kiểm tra độ kín qua 
cửa trong suốt. Khi kết thúc kiểm tra tay vặn ống bốn ngả ở vị trí I,  cho không khí 
vào khoang dưới cylinder và buồng chân không. Lò xo tác dụng lên khung làm 
buồng chân không trở về vị trí ban đầu. Tiếp theo dịch chuyển xe trên các bánh xe 
đến vị trí kiểm tra mới. Xe có trang bị buồng chân không di động cho phép kiểm tra 
các dạng kết cấu hàn khác nhau. Việc dùng các xe chân không cho phép tăng năng 
suất và giảm công kiểm tra đến vài lần.   
  Trong điều kiện sản xuất hàng loạt, một trong những nhiệm vụ chính  là đảm bảo 
các chế độ kiểm tra thống nhất sản phẩm. Với mục đích này kiểm tra rò rỉ được thực 
hiện tại các phân xưởng đặc biệt. Các phân xưởng này được trang bị các thiết bị đo 
kiểm cần thiết. Tại đó quá trình kiểm tra đảm bảo sự thống nhất các nguyên công. 
 Sơ đồ nguyên lý của một trong những phân xưởng kiểm tra hệ thống thủy lực được 
trình bày trên (h.146NM). Đặc điểm kỹ thuật của phân xưởng: (i). di động; (ii). 
nguyên lý tác động điện- thủy lực có chất chứa là hỗn hợp chất lỏng làm việc; 
(iii).vận chuyển chất lỏng làm việc bằng các bơm thủy lực.  
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  Tại các phân xưởng cần phải thống nhất chế độ kiểm tra để đảm bảo tính khách 
quan và xác thực, như vậy nâng cao chất lượng và độ tin cậy của sản phẩm. Các phân 
xưởng kiểm tra như trên (h.146NM) được dùng để cơ khí hóa quá trình kiểm tra. 
   Trong sản xuất loạt lớn và hàng khối, các phân xưởng làm việc theo chế độ tự động 
sẽ thích hợp hơn. Khi đó chế độ kiểm tra được điều khiển tự động nhờ các phần 
mmèm chuyên dụng cho ra các thông tin về chất lượng vật kiểm. Những hệ thống 
kiểm tra tự động như thế đang được sử dụng trong các nhà máy cơ khí chế tạo. Tại 
các nhà máy này các hệ kiểm tra và thử nghiệm sản phẩm được tự động hóa hoàn 
toàn. 
  Quá trình kiểm tra rò rỉ cũng sử dụng chụp dưỡng khí trên cơ sở phương pháp khối 
phổ. Chụp dưỡng khí được dùng để tự đảm bảo an toàn cho người trong khoảng 5 – 
8 phút khi gặp lửa, khói hoặc khí độc. 
 Chụp dưỡng khí gồm ba phần chính: mặt nạ, bộ điều tiết áp suất và bình dạng ống 
bằng thép không gỉ. Bình chứa khoảng 0,5 l không khí thêm lượng nhỏ heli. Hỗn hợp 
này trong ống với áp suất 40 MPa. 
 Để nâng cao năng suất kiểm tra rò rỉ các sản phẩm kích thước nhỏ trong các ngành 
công nghiệp đã có các thiết bị  kiểm tra tự động. Các thiết bị này gồm hệ chân không, 
đầu dò khối phổ cùng các bloc kiểm tra và điều khiển. Chu trình làm việc như sau:  

 Đưa các buồng làm việc cùng vật kiểm tới vị trí kiểm tra. 
 Bịt kín buồng và hút khí bằng các bơm dầu. 
 Nối buồng với bộ dò và thực hiện kiểm tra. 
 Đưa không khí bên ngoài vào buồng 
 Bỏ các nắp bịt kín rồi đưa về vị trí đầu.. 
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 Tổng lượng heli thoát ra từ vật kiểm được ghi nhận nhờ các bộ đo. Khi đạt đến 
ngưỡng xác lập, cơ cấu phân loại sẽ phát tín hiệu bằng âm thanh hoặc ánh sáng. Để 
tránh cho bộ dò bị hỏng khi gặp phải mạch rò lớn thì đầu dò và cơ cấu phân loại nối 
với nhau qua dụng cụ đo chân không khóa liên động. Khóa liên động này được đặt ở 
bơm dầu. 
 Với quan điểm cơ khí hóa và tự động hóa thì phương pháp kiểm tra bằng phóng xạ 
là hoàn hảo. Đó là nhờ ghi nhận tác động nhanh các phát xạ ion. Vị trí và độ lớn 
mạch rò chất thử phóng xạ có thể được ghi nhận bằng các detector phóng điện qua 
khí hoặc nhấp nháy của bức xạ. Các detector này có quán tính không đáng kể và đảm 
bảo năng suất kiểm tra cao. Để đơn giản và giảm kích thước cảm biến của các dụng 
cụ ghi nhận thì dùng detector bán dẫn bức xạ ion. Khi độ nhạy cao đối với bức xạ 
mức trễ vài phần trăm giây có thể sử dụng detector trên cơ sở tinh thể sunfur cadmi 
hoặc đa tinh selennit cadmi. Với tác động nhanh hơn (cỡ phần nghìn giây) có thể 
dùng detector silic khuếch tán. 
 Để quan sát được toàn vật kiểm cần  sử dụng các cơ cấu chuyên dùng để có dịch 
chuyển tương đối giữa vật kiểm và detector bức xạ.     
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PENETRANT TESTING
KIỂM TRA BẰNG THẤM MAO DẪN
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Introduction – GIỚI THIỆU

• Module này nhằm giới thiệu phương pháp thử nghiệm
thấm mao dẫn PT. 

• Thử nghiệm thấm mao dẫn (PT)  là một dạng thử nghiệm
không phá hủy mẫu được xây dựng theo nguyên tắc
Kiểm tra bằng mắt.

• PT làm tăng “khả năng
nhìn được” của các bất
liên tục mà mắt người
không thể
phát hiện được.
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Outline – KHÁI NIỆM

• Giới thiệu chung
• Các vật liệu thấm mao dẫn và đặc tính
• Các bước cơ bản trong thử nghiệm thấm

mao dẫn
• Các thiết bị chung
• Các ưu điểm và các hạn chế
• Tóm tắt
• Từ điển các thuật ngữ
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How Does PT Work? - THỰC HIỆN

• Trong thử nghiệm thấm mao dẫn, chất lỏng có các
tính thấm ướt cao được áp vào bề mặt của vật
kiểm chất thấm “thấm” qua bề mặt phá vỡ các gián
đoạn thông qua tác động mao dẫn và các cơ chế
khác.

• Lượng thấm quá mức được loại khỏi bề mặt và
chất hiện được 

sử dụng để kéo chất thấm
trở lại bề mặt.  
• Với kỹ thuật thử nghiệm tốt,
các chỉ báo có thể nhìn được 
bằng mắt của bất cứ gián đoạn
nào có mặt sẽ trở nên rõ ràng.



DỰ ÁN GIÁO DỤC KỸ THUẬT – DẠY NGHỀ ADB 1655-VIE

Biên soạn năm 2007: Nguyễn Đức Thắng, Bộ môn Hàn & Công nghệ kim loại ĐH Bách khoa Hà Nội

What Makes PT Work? – CÁC BƯỚC

• Từng bước của qúa trình thấm mao
dẫn được hoàn thành để tăng cường 
tác dụng mao dẫn. 

• Đây là hiện tượng một chất lỏng dâng
lên khi bị giới hạn ở các khe hở nhỏ
do đặc tính ướt bề mặt của chất lỏng.  

• Một số ví dụ:  
– Cây cối hút nước từ đất tới các

cành và lá của chúng để cung cấp
các chất dinh dưỡng. 

– Con người có các mao mạch dài tới
nhiều dặm để vận chuyển máu nuôi
dưỡng cho toàn bộ cơ thể.
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Basic Process – QÚA TRÌNH CƠ BẢN
1) Làm sạch và khô bề

mặt 4) Sử dụng thuốc hiện

2) Sử dụng chất thấm
(bôi, phun)

3) Loại bỏ dư thừa (lau)

5) Kiểm tra bằng mắt

6) Thành phần sau làm
sạch
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What Can Be Inspected? - PHẠM VI

Hầu hết mọi
vật liệu có bề
mặt tương đối 
nhẵn, không
xốp trên đó
nghi có các bất
liên tục hay 
khuyết tật.
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What Can NOT be Inspected? – KHÔNG THỂ
• Các thành phần có các bề mặt

thô, ráp như các vật đúc 
khuôn cát chặn và giữ chất
thấm.

• Đồ gốm xốp
• Gỗ và các vật liệu có sợi.
• Các chi tiết bằng nhựa mà có

thể hấp thụ hay phản ứng với
các vật liệu thấm qua. 

• Các thành phần có các lớp
phủ ngăn không cho chất
thấm tới các chỗ bị khuyết tật.

Các chỉ thị khuyết tật
trở nên khó xác định
hơn do mức “ồn” của
nền tăng.



DỰ ÁN GIÁO DỤC KỸ THUẬT – DẠY NGHỀ ADB 1655-VIE

Biên soạn năm 2007: Nguyễn Đức Thắng, Bộ môn Hàn & Công nghệ kim loại ĐH Bách khoa Hà Nội

What Types of Discontinuities Can Be 
Detected Via PT? – CÁC KIỂU BẤT LIÊN 

TỤC
Tất cả các khuyết tật
thông tới bề mặt.

– Các sản phầm cán –chỗ
rạn nứt, đường nối, các
chi tiết dát mỏng.

– Vật đúc- chỗ hàn ghép, 
nứt nóng, rỗ, lỗ thổng, các
phần bị co lại.

– Vật rèn – chỗ rạn nứt, các
ghép nối, vảy bên ngoài.

– Mối hàn – chỗ rạn nứt, rỗ, 
rãnh cắt, không ngấu, 
không thấu
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Choices of Penetrant Materials - CHỌN 
VẬT LIỆU

Chất thấm xuyên Dạng
I   Huỳnh quang
II  Có thể nhìn nhìn thấy (khả kiến)

Phương pháp
A  Có thể rửa bằng nước
B Hậu nhũ tương- Lipophilic
C  Dung dịch có thể loại bỏ
D Hậu nhũ tương- Hydrophilic

Thuốc hiện Hình thức
Bột khô
Ứơt, dung dịch nước
Ướt, có thể lơ lửng trong nước
Ướt , không có nước
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Penetrant Materials - VẬT LIỆU
Các chất thấm có công thức hình thành chứa một số
đặc tính quan trọng. Để có tác dụng tốt, một chất thấm
phải: 
– Dễ dàng lan tỏa trên bề mặt được kiểm tra.
– Hút về phía bề mặt thâm nhập vào chỗ khuyết tật

nhờ tác dụng mao dẫn hay các cơ chế khác.
– Tồn tại ở chỗ khuyết tật song dễ dàng bị loại bỏ

khỏi bề mặt chi tiết.
– Vẫn ở trạng thái chất lỏng qua các khâu làm khô và

hiện màu để có thể được hút trở lại bề mặt.
– Dễ nhìn thấy bằng mắt hay ánh sáng huỳnh quang 

các chỉ thị.
– Không gây hại cho người kiểm tra hay vật tư đang 
được kiểm tra.
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Sensitivity Levels - ĐỘ NHẠY

• Các chất thấm xuyên có mức độ nhạy cảm khác
nhau. Độ nhạy càng cao thì khuyết tật có khả năng 
phát hiện càng nhỏ.

• Có năm mức nhạy cảm, gồm:
– Mức 4 - Độ nhạy cực cao
– Mức 3 - Độ nhạy cao
– Mức 2 - Độ nhạy trung bình
– Mức 1 - Độ nhạy thấp

• Trong khi độ nhạy tăng thì các chỉ thị không có liên
quan cũng tăng. Do đó, một chất thấm cần được 
lựa chọn sao cho tìm được chỗ khuyết tật cần quan 
tâm song không tạo ra quá nhiều các chỉ thị ảo.
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Visible Vs Fluorescent PT – SO SÁNH

• Việc kiểm tra được thực hiện
bằng cách sử dụng các chất
thấm xuyên có thể nhìn thấy
bằng mắt (thuốc nhuộm đỏ) 
hay huỳnh quang.

• PT khả kiến được thực hiện
dưới ánh sáng trắng trong khi 
PT huỳnh quang phải được 
thực hiện bằng cách sử dụng
ánh sáng cực tím trong một
khu vực tối. Tất cả đểu trong 
tầm nhạy mức độ 1. 

• PT huỳnh quang lànhạy cảm
hơn PT khả kiến vì mắt nhạy
cảm hơn với một chỉ thị có ánh
sáng trên một nền tối. Các tầm
nhạy là từ 1 tới 4.

Photo Courtesy of Contesco
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Penetrant Removal Method - LOẠI BỎ

Các chất thấm được phân loại theo phương pháp loại
bỏ chất thấm dư .

• Các chất thấm được loại bỏ bằng giẻ thấm dung 
dịch tẩy rửa. Dung dịch được đựng trong các bình
phun hoặc can để có thể kiểm tra tại chỗ. 

• Các chất thấm có thể được rửa bằng nước hoặc tia
nước phụt ra.  Chúng dễ sử dụng và có hiệu quả
nhất về chi phí khi kiểm tra các tiết diện lớn.

• Các chất thấm hậu nhũ tương có thể được rửa
bằng nước chỉ sau khi đã tác dụng với một dung 
dịch nhũ tương. Hệ thống hậu nhũ tương được sử
dụng khi việc rửa chất thấm khỏi chỗ khuyết tật
được quan tâm. Chất nhũ tương được dành thời
gian để tác dụng với chất thấm chứ không phải là
chất thấm bị chặn lại ở chỗ có khuyết tật.
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Developers - THUỐC HIỆN
• Vai trò của thuốc hiện là kéo chất thấm ra khỏi
khoang khuyết tật và làm cho nó lan tỏa trên
bề mặt để có thể nhìn thấy.

Cũng tạo ra một nền sáng để tăng sự tương phản khi chất thấm khả
kiến được sử dụng.  

• Các dạng thuốc hiện
– Bột khô là một hỗn hợp chất bột nhẹ mịn có thể kết thành cục ở nơi 

chất thấm được hút lên bề mặt để tạo ra các chỉ thị rất rõ nét.
– Ướt, huyền phù là chất bột treo trong nước che phủ bề mặt bằng

một lớp tứơng đối đồng nhất thuốc hiện khi nước bốc hơi. Dung dịch
phần nào khó được giữ lại vì chất bột lắng xuống theo thời gian.

– Ướt, nước có thể hòa tan là một chất bột kết tinh tạo thành một
dung dịch trong suốt khi được hòa với nước. Dung dịch kết tinh trên
bề mặt khi nước được rút đi.

– Ướt, không có nước - chứa trong bình phun và là thuốc hiện nhạy
nhất cho việc kiểm tra các tiết diện nhỏ. Việc áp dụng cho các tiết
diện lớn là khó khăn và tốn kém.
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Seps of Penetrant Testing – CÁC BƯỚC

1.  Làm vệ sinh trước
2.  Sử dụng chất thấm

(bôi, phun)
3. Loại bỏ chất thấm dư
4. Sử dụng thuốc hiện
5.  Kiểm tra / Đánh giá
6.  Làm vệ sinh sau
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Pre-cleaning – BƯỚC 1

Làm sạch trước là
khâu quan trọng nhất
trong quá trình PT !!!

• Các chi tiết phải sạch bụi, 
gỉ, vảy, dầu, mỡ, để kết
quả tin cậy.

• Quy trình làm sạch phải
lọai bỏ các chất ô nhiễm
trên bề mặt chi tiết và các
chỗ có khuyết tật và không
được bít kín bất cứ chỗ
khuyết tật nào.
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Caution About Metal Smearing - BẨN
Khi gia công thô và tinh trên máy,  có thể tạo ra 
một lớp mỏng kim loại làm ố bẩn bề mặt và
ngăn chất thấm không thâm nhập được vùng
khuyết tật.
Việc khắc axit đối với bề mặt trước khi kiểm tra 
đôi khi được đặt ra.

Trước khi 
đánh bóng
bằng hạt mài

Sau khi 
đánh bóng
bằng hạt mài

Sau khi 
khẵc axit
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Penetrant Application – BƯỚC 2

Nhiều phương 
pháp được áp
dụng :

– Quét
– Phun xịt
– Nhúng/

Ngâm
– Chảy qua
– Và các

phương 
pháp khác
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Dwell Time - DỪNG

•Dung dịch chất thấm
phải được lưu trên bề
mặt chi tiết để chất thấm
có thời gian thâm nhập
bất cứ chỗ khuyết tật
nào.  
Thời gian lưu giữ tùy
theo dạng thấm, nhiệt
độ, vật liệu và sự hoàn
thiện bề mặt. 
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Excess Penetrant Removal – BƯỚC3

Kỹ thuật loại bỏ tùy thuộc vào dạng chất thấm
được sử dụng, như đã nêu ở các phần trước…

– Dung môi có thể loại bỏ
– Có thể rửa bằng nước
– Có thể hậu nhũ tương
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Excess Penetrant Removal – BƯỚC 3 (tiếp)

Có thể rửa bằng nước
• Việc phun nước được 

sử dụng để loại bỏ
chất thấm dư.

• Quá trình được sử
dụng quy định nhiệt độ
của nước (15-40°C) và
áp lực (không quá 30 
Pa), v.v...
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Dung môi có thể loại bỏ
•Chi tiết được lau bằng

khăn khô, sạch để lấy
đi phần lớn chất thấm
dư thừa.

•Sau đó, sử dụng một
miếng vải tẩm nhẹ
dung môi để loại bỏ
bất cứ chất thấm nào
còn lại trên bề mặt.

Excess Penetrant Removal – BƯỚC 3 (tiếp)
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Loại bỏ dung môi
Bất cứ dung môi được sử
dụng trong quá trình kiểm
Tra thấm mao dẫn, cần phải
có một khoảng thời gian 
thích hợp để cho dung môi
dư thừa bốc hơi.

Excess Penetrant Removal – BƯỚC 3 (tiếp)
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Excess Penetrant Removal – BƯỚC 3 (tiếp)
Hậu nhũ tương
• Khi cần loại bỏ chất thấm khỏi nơi có khuyết tật, một

hệ thống hậu nhũ tươngđược sử dụng.  
Hệ thống này gồm một khâu bổ
sung trong  đó một chất nhũ tương 
được sử dụng trên bề mặt chi tiết
sau thời gian lưu chất thấm. 
Chất nhũ tương có đủ thời gian 
để tác dụng với chất thấm trên
bề mặt làm cho nó có thể rửa được 
bằng nước song  không đủ thời gian để phát tán vào

chất thấm bị chặn lại ở các chỗ có khuyết tật.
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Developer Application – BƯỚC 4

Phương pháp áp dụng thuốc hiện phụ thuộc vào
dạng thuốc hiện được sử dụng. Các phương pháp
ban đầu cho các dạng thuốc hiện chính sau đây bao 
gồm :   

– Khô
– Ướt
– Không có nước
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Developer Application – BƯỚC 4 (tiếp)
Thuốc hiện dạng bột khô
• Trước khi sử dụng một

thuốc hiện khô thì thành
phần phải được làm khô
hoàn toàn. Việc làm khô
thường được thực hiện
trong lò sấy tuần hoàn

• Sau đó nhúng chi tiết vào
chất bột hoặc phủ bột lên
chi tiết.

• Chi tiết cũng có thể được 
đặt trong một phòng có
các lớp mây bụi thuốc
hiện.
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Developer Application – BƯỚC 4 (tiếp)

• Các thuốc hiện ẩm được áp dụng
bằng cách ngâm trong nước hoặc
xịt vào chi tiết trong khi nó vẫn còn
ẩm. 

• Chi tiết được phủ hoàn toàn và
chất lỏng thừa sẽ được cho chảy
thoát đi để tránh tích tụ.

• Sau đó chi tiết được sấy khô trong 
một lò tuần hoàn khí nóng.

Thuốc hiện dạng ẩm (lơ lửng trong nước và
có thể hoà tan trong nước)
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Developer Application – BƯỚC 4 (tiếp)
Thuốc hiện không có nước (lơ
lửng trong dung môi AKA) 

Thuốc hiện không nước được
phun bằng bình xịt vào chi tiết đã
được sấy khô và làm nguội hoàn
toàn.

• Nên xịt một lớp phủ mỏng. 
Lớp phủ trắng đều nhưng vẫn
trong suốt khi thực hiện việc
kiểm tra độ thấm của thuốc
nhuộm có thể nhìn thấy và
thậm chí là mỏng hơn khi 
kiểm tra độ thấm huỳnh
quang.
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Inspection/Evaluation – BƯỚC 5

Ở bước này, người kiểm tra 
đánh giá các chỉ thị thấm so 
với các tiêu chuẩn chấp
nhận/từ chối đã quy định và
cố gắng xác định nguồn gốc
của chỉ thị.
Các chỉ thị được phán đoán
là phù hợp hoặc không phù
hợp hoặc sai.

Các chỉ thị hình học
của mối hàn không phù hợp

Các chỉ thị vết nứt phù
hợp do khoan
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Inspection/Evaluation – BƯỚC 5
Một bước rất quan 
trọng của việc đánh
giá là ghi kết quả
phát hiện trên mẫu
báo cáo kiểm tra 
hoặc mẫu lưu giữ dữ
liệu.
Việc này có thể được
hỗ trợ với các bản vẽ
hoặc hình ảnh của
các chỉ thị, v.v…
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Post Clean – BƯỚC 6

Cuối cùng là lau sạch
toàn bộ chi tiết đã
được thử nghiệm để
loại bỏ tất cả các chất
xử lý.   
Các chất còn dư có
thể ảnh hưởng tới
hoạt động hoặc thẩm
mỹ của chi tiết
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Penetrant Inspection Systems HỆ THỐNG

Các hệ thống thấm có thể mang theo hoặc cố
định

Hệ thống thấm xách tay Hệ thống thấm cố định
Image courtesy of  Nebraska Army National Guard
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Advantages of PT – ƯU ĐIỂM

• Dễ sử dụng.
• Có thể được sử dụng trên rất nhiều vật liệu.
• Nhiều chi tiét với vật liệu khác nhau có thể được kiểm

tra nhanh chóng với giá thành thấp.
• Các chi tiết với hình dáng phức tạp thường xuyên
được kiểm tra.

• Các chỉ thị được tạo ra trực tiếp trên bề mặt của chi 
tiết cung cấp hình ảnh vềbất liên tục.

• Đầu tư thiết bị ban đầu thấp.
• Các lon bình xịt giúp cho thiết bị có thể được mang 

theo.
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Limitations of PT - HẠN CHẾ

• Chỉ phát hiện ra các khuyết tật bề mặt.
• Vật liệu không xốp khá nhẵn.
• Làm sạch sơ bộ rất quan trọng. Chất bẩn có thể che

mất các khuyết tật. 
• Cần thực hiện nhiều hoạt động trong các điều kiện
được kiểm soát. 

• Cần có các biện pháp kiểm soát các hoá chất (chất
độc, chất cháy, chất thải) 

• Kim loại dính bẩn do gia công và các quá trình khác
làm hạn chế việc phát hiện khuyết tật. Vật liệu có
thể phải được tẩm Áxít trước khi kiểm tra. 

• Làm sạch sau cùng rất cần thiết để loại bỏ các hoá
chất.
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Summary – TÓM LẠI

• Kiểm tra bằng thấm mao dẫn (PT) là một trong
những phương pháp thử nghiêm không phá huỷ
được sử dụng rộng rãi nhất.

• Tính thông dụng của nó do hai yếu tố chính, là dễ sử
dụng và linh hoạt.

• Tuy nhiên, PT gồm nhiều bước xử lý cần được kiểm
soát chặt chẽ để có được độ nhạy tốt nhất.
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Glossary of Terms - THUẬT NGỮ

• Tác dụng mao dẫn – là xu hướng của các chất lỏng
nào đó lưu chảy khi gặp các khe hở nhỏ.

• Tương phản - lượng ánh sáng tương đối được phát
ra hay được phản chiếu giữa chỉ thị và nền của nó.

• Khuyết tật - một điểm gián đoạn gây ảnh hưởng đến
công dụng của một chi tiết hay một vật mẫu.

• Thuốc hiện –một chất mịn được quét lên bề mặt vật
kiểm để tăng tác dụng mao dẫn ngược và do đó tạo
ra chỉ thị chất thấm.
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Glossary of Terms - THUẬT NGỮ

• Bất liên tục –bất kỳ một sự gián đoạn nào trong cấu trúc vật
liệu của một chi tiết hay của mối hàn. Nó có thể hoặc có hoặc
không tác động đến khả năng làm việc của một chi tiết.

• Thời gian dừng – khoảng thời gian mà chất thấm hay thuốc
hiện duy trì sự tiếp xúc với bề mặt vật kiểm

• Thời gian nhũ tương hoá - thời gian cho phép đối với
chất tạo nhũ tương để cung cấp chất thấm có thể rửa bằng
nước và vì thế cho phép chi tiết được rửa. 

• Chất tạo nhũ tương – chất được quét vào màng chất thấm
làm cho nó có thể rửa được bằng nước.
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Glossary of Terms - THUẬT NGỮ

• Đánh giá – quá trình xác định liên quan đến tính khắt khe của
điều kiện sau khi một chỉ thị đã được giải đoán. 

• Chỉ thị sai – chỉ thị gây ra do việc xử lý không chính xác.

• Thời gian bốc hơi – thời gian cần thiết để dung môi bay 
hơi khỏi bề mặt chi tiết khi đã sử dụng để lau chùi trước hoặc
loại bỏ chất thấm thừa. 

• Thuốc nhuộm huỳnh quang – một chất trở nên có tính
huỳnh quang (phát ánh sáng) khi gặp phải bức xạ sóng ngăn
như ánh sáng tia cực tím.
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Glossary of Terms - THUẬT NGỮ

• Chỉ thị - một bằng chứng nhìn thấy được hay sự chảy chất
thấm trên bề mặt của vật thử.

• Giải đoán – quá trình đánh giá một chỉ thị trong nỗ lực xác
định nguyên nhân và bản chất của bất liên tục

• Thuốc hiện huyền phù - thuốc hiện trong đó bột thuốc
hiện được phết lên như một thể vẩn trong một dung môi khô
nhanh. 

• Chất thấm – chất lỏng được sử dụng trong việc kiểm tra chất
thấm nhuộm huỳnh quang hoặc khả kiến để thấm vào các khe
hở bề mặt của vật kiểm
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Glossary of Terms - THUẬT NGỮ

• Chỉ thị phù hợp – chỉ thị đã được xác định không phải là sai
hoặc không phù hợp và thực sự gián đoạn.

• Có thể nhìn thấy – đặc điểm của một chỉ thị mà có thể thấy
được tương phản với các điều kiện đối lập của nền, ánh sáng bên
ngoài v.v...

• Độ nhạy –khả năng của một chất thấm phát hiện ra các khe hở
bề mặt. Độ nhạy cao hơn chỉ rõ những bất liên tục nhỏ hơn có thể
được phát hiện ra.

• Tia cực tím (ánh sáng đen) – năng lượng ánh sáng ở
bên dưới dải tia cực tím có thể nhìn thấy (356 nm).
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Glossary of Terms - THUẬT NGỮ

• Độ nhớt - sức cản của một chất lỏng đối với chuyển động
của các phần tử bên trong nó. 

• Có thể rửa được – tính chất của chất thấm cho phép nó
được làm sạch khỏi bề mặt chi tiết bằng cách rửa nước.
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For More Information – THÔNG TIN THÊM

Hội Cộng tác Giáo dục NDT
www.ndt-ed.org

Bộ môn Hàn và CNKL -
Trường ĐHBK Hà Nội

C1-306
ĐT: (04) 8692204

Hội thử nghiệm không phá
huỷ Hoa Kỳ

www.asnt.org

http://www.ndt-ed.org/
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TỪ TÍNH
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Giới thiệu
• Phần này trình bày các thông tin về

phương pháp kiểm tra từ tính (MT) đang
được áp dụng rộng rãi. 

• Việc kiểm tra từ tính có thể giúp phát hiện
cả các bất liên tục trong gia công (bavia, 
chỗ phủ, các vết nứt do mài và tôi) cũng
như các hư hại trong quá trình sử dụng
(các vết nứt do mỏi và quá tải). 
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Đề cương
• Từ tính và các vật liệu sắt từ
• Giới thiệu về phương pháp kiểm tra từ tính
• Quá trình cơ bản và những điểm quan trọng cần

xem xét
1. Làm sạch sơ bộ vật kiểm
2. Giới thiệu về từ trường
3. Đặt môi trường từ tính
4. Giải đoán các dấu hiệu hạt từ tính

• Ví dụ về các dấu hiệu MPI
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Đường sức từ xung quanh

một thanh nam châm
Các cực trái dấu hút nhau Các cực cùng dấu đẩy

nhau

Khái niệm về hiện tượng từ tính

Hiện tượng từ tính là khả năng của
vật chất hút/đẩy vật chất khác về phía
nó.  Các vật thể có tính chất từ tính
được gọi là có từ tính hay bị từ hoá và
đường sức từ có thể được tìm thấy
trong và xung quanh chúng.  Cực từ
là điểm tại đó một đường sức từ đi ra
hoặc đi vào vật.

Đường sức từ :
• Có dạng các vòng khép

kín.
• Không cắt nhau.
• Đi theo đường có điện trở

thấp nhất.
• Tất cả đều có cường độ

như nhau.
• Có chiều sao cho chúng

làm các cực hút hoặc đẩy
nhau.
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Việc kiểm tra hạt từ tính diễn ra
như thế nào?

Một mẫu thử kiểm tra tính chất sắt từ được từ hoá
bằng từ trường hoặc nam châm hay một thiết bị
đặc biệt.  Nếu mẫu này có bất liên tục, sự gián
đoạn đó sẽ làm ngắt từ trường chạy qua mẫu và
một trường rò sẽ xuất hiện.
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Việc kiểm tra hạt từ tính diễn
ra như thế nào? (Tiếp)

Các hạt sắt được nghiền kỹ và bọc thuốc nhuộm
được rắc vào vật kiểm tra.  Những hạt này bị hút về
phía các trường rò và sẽ tụ lại để hình thành một dấu 
hiệu ở ngay phía trên điểm gián đoạn.  Dấu hiệu này
có thể được phát hiện bằng mắt trong điều kiện ánh
sáng đủ tốt.
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Quá trình cơ bản

Các bước cơ bản bao gồm:

1. Làm sạch sơ bộ

2. Giới thiệu về từ trường

3. Đặt vào môi trường từ tính

4. Giải đoán các dấu hiệu hạt từ trường
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Làm sạch sơ bộ
Khi kiểm tra một kết cấu bằng phương pháp từ tính PT, điều
rất quan trọng là các hạt phải dễ di chuyển trong các trường 
rò mạnh và yếu ở mức độ bằng nhau. Bề mặt chi tiphải sạch
và khô trước khi tiến hành kiểm tra.
Các chất bẩn như dầu, mỡ hay gỉ không chỉ ngăn các hạt 
được hút tới các trường rò mà còn gây nhiễu loạn cho quá
trình giải đoáncác dấu hiệu.
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Giới thiệu về từ trường
Từ trường có thể được đặt vào theo những cách khác

nhau. 
1. Sử dụng một nam châm vĩnh cửu hoặc nam châm điện

tiếp xúc với bộ phận cần kiểm tra 
2. Cho một dòng điện chạy qua vật kiểm
3. Cho dòng điện chạy qua một cuộn dây xung quanh

hoặc qua một dây dẫn ở giữa chạy gần vật.
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Chiều của từ trường
Hai loại từ trường phổ biến (từ trường dọc và từ
trường vòng) có thể được thiết lập bên trong mẫu. 
Loại từ trường đã được thiết lập được xác định
bằng chính phương pháp được sử dụng để từ hoá
mẫu. 

• Từ trường dọc có các đường sức
từ chạy song song với trục vật
kiểm

• Từ trường vòng có các đường 
sức từ chạy tròn xung quanh chu
vi vật kiểm.
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Tầm quan trọng của chiều
từ trường

Điều quan trọng là phải có khả năng từ hoá vật
kiểm theo 2 hướng. Việc phát hiện các khuyết
tật hiệu quả nhất chỉ có được khi các đường 
sức từ được thiết lập vuông góc với chiều dài
nhất của khuyết tật.  Chiều này tạo ra sự thủng
lớn nhất của từ trường bên trong và sự rò từ
thông lớn nhất tại bề mặt củavật. Giữa từ
trường và điểm khuyết tật cần có một có góc từ
45 đến 90 độ để tạo thành một dấu hiệu.

Do các khuyết tật có
thể xuất hiện theo
nhiều hướng khác
nhau và cả theo
hướng không xác
định, mỗi vật thường 
được từ hoá theo 2 
chiều vuông góc với
nhau.

Rò từ thông

Không rò từ thông
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Câu hỏi

Từ slide trước nói về độ nhạy tối ưu cho công 
việc kiểm tra, hãy cho biết loại khuyết tật nào dễ
tìm thấy trong các hình dưới đây?

Dọc (dọc theo trục) Ngang (vuông góc với trục)
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Tạo ra một từ trường dọc bằng cách
sử dụng cuộn dây

Từ trường dọc thường
được thiết lập bằng cách
đặt vật kiểm ở gần phía
trong của vòng dây. Điều
này tạo ra các đường sức
từ song song với trục dài
của bộ phận kiểm tra. 

Cuộn dây trên một bộ phận 
kiểm tra ướt nằm ngang

Cuộn dây cầm tay
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Tạo ra từ trường dọc bằng cách sử dụng
nam châm vĩnh cửu hoặc nam châm điện

Nam châm vĩnh cửu hoặc
nam châm điện hình
móng ngựa thường được
sử dụng để tạo ra từ
trường dọc.  Các đường 
sức từ chạy từ cực này
tới cực kia và các cực
được định vị sao cho bất
cứ khuyết tật nào xuất
hiện đều vuông góc với
các đường sức từ.
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Từ trường vòng

Từ trường vòng được tạo ra bằng cách
cho dòng điện chạy qua vật kiểm hoặc
bằng cách đặt vật trong một từ trường
vòng có cường độ lớn.  
Một mũi dẫn điện nằm trên bộ phận kiểm 
tra ướt nằm ngang và việc sử dụng các 
cực là các phương pháp phổ biến để đưa 
dòng điện đi vào vật nhằm tạo ra một từ
trường vòng. Đặt vật lên một thanh dẫn ở
giữa có mang dòng điện cường độ cao
cũng là một cách để tạo ra từ trường.

Từ trường

Dòng điện
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Đặt môi trường từ tính 
Media (ướt so với khô)

Việc kiểm tra từ tính có thể được
tiến hành bằng cách sử dụng hạt
khô hoặc các hạt được hoà trong
chất lỏng.  Với phương pháp khô, 
các hạt được rải nhẹ lên bề mặt. 
Còn với phương pháp ướt, tưới
hoặc bôi lên vật bằng một dung 
dịch có chứa các hạt. 
Phương pháp khô có tính đơn
giản hơn. Phương pháp ướt nói
chung có độ nhạy tốt hơn do chất
lỏng chứa các hạt mà các hạt có
độ linh động cao hơn.
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Các hạt từ tính khô
Các hạt từ tính có nhiều màu khác nhau. Nên sử
dụng loại màu có thể tạo mức độ tương phản cao
so với nền.
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Hạt từ ướt

Các hạt ướt điển hình thường được
cung cấp ở dạng nhìn thấy (khả
kiến) hoặc huỳnh quang. Các hạt 
nhìn thấy được quan sát dưới ánh
sáng trắng bình thường còn các hạt 
huỳnh quang được quan sát dưới 
ánh sáng đen (cực tím).
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Giải đoán các dấu hiệu
Sau khi đặt từ trường, các chỉ thị hình thành sẽ
phải được giải đoán. Quá trình này đòi hỏi người
kiểm tra phải phân biệt các chỉ thị quan trọng có
liên quan và các chỉ thị không quan trọng và
không liên quan.

Những hình nào sau đây minh hoạ
các dấu hiệu có liên quan được tạo 
thành từ nhiều bộ phận được kiểm 
tra bằng phương pháp hạt từ tính.
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Móc cần trục với vết nứt xảy
ra trong quá trình sử dụng

Phương pháp hạt huỳnh quang ướt
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Bánh răng với vết nứt xuất
hiện trong quá trình sử dụng

Phương pháp hạt huỳnh quang ướt
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Trục truyền động với vết nứt do sự
xử lý nhiệt tạo ra

Phương pháp hạt huỳnh quang ướt 
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Trục với vết nứt do
quá trình sử dụng gây ra

Phương pháp hạt huỳnh quang ướt
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Trục ren với vết nứt do
quá trình sử dụng gây ra

Phương pháp hạt huỳnh quang ướt
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Bulông lớn với vết nứt do
quá trình sử dụng gây ra

Phương pháp hạt huỳnh quang ướt
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Trục khuỷu với vết nứt gần lỗ tra 
dầu do quá trình sử dụng gây ra

Phương pháp hạt huỳnh quang ướt
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Không ngấu ở mối hàn SMAW

Phương pháp bột
khả kiếnkhô

Dấu hiệu
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Vết nứt ở rìa mối hàn SMAW 

Phương pháp hạt
khả kiến khô
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Các vết nứt ở giữa và ở rìa mép
mối hàn được mài một phần

Phương pháp bột
khả kiến khô
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Khử từ

• Các kết cấu sau khi được kiểm tra bằng phương 
pháp hạt từ đôi khi còn từ trường dư không cần
thiết và có thể ảnh hưởng không tốt tới quá trình
vận hành hay sự hoạt động sau này củakết cấu.

• Các lý do có thể có của việc khử từ bao gồm:
– Có thể ảnh hưởng tới các nguyên công hàn

và/hoặc gia công cắt gọt
– Có thể ảnh hưởng tới các đồng hồ đo nhạy với

từ trường nếu được đặt gần từ trường.
– Các hạt gây mài mòn có thể bám vào bề mặt

của bộ phận, gây ra hoặc làm tăng mài mòn
cho các bộ phận của động cơ, bánh răng,  
trục, v.v…
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Khử từ (Tiếp)
• Quá trình khử từ đòi hỏi người kiểm tra phải đảo

ngược và khử từ trường dư.
• Quá trình này làm khuấy trộn các miền từ tính

(domain) và làm giảm cường độ của từ trường 
dư tới mức có thể chấp nhận.

Bị khử từBị từ hoá



DỰ ÁN GIÁO DỤC KỸ THUẬT – DẠY NGHỀ ADB 1655-VIE

Biên soạn năm 2007: Nguyễn Đức Thắng, Bộ môn Hàn & Công nghệ kim loại ĐH Bách khoa Hà Nội

Ưu điểm của phương pháp
kiểm tra hạt từ

• Có thể phát hiện cả các khuyết tật ở trên bề mặt
và ở dưới bề mặt.

• Có thể dễ dàng kiểm tra các chi tiết có hình dạng
không đều.

• Việc làm sạch sơ bộ không quá quan trọng như
đối với một số phương pháp kiểm tra khác. Hầu
hết các chất bẩn bên trong khuyết tật sẽ không
ảnh hưởng tới khả năng phát hiện khuyết tật đó.

• Phương pháp kiểm tra nhanh và các dấu hiệu 
được nhìn thấy ở ngay trên bề mặt mẫu.

• Chi phí thấp hơn so với các phương pháp NDT 
khác.

• Đây là phương pháp kiểm tra rất cơ động nhất là
khi sử dụng thiết bị có nguồn điện một chiều.
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Hạn chế của phương pháp
kiểm tra hạt từ

• Không thể kiểm tra các kim loại màu như nhôm, magiê hay 
hầu hết các loại thép không gỉ.

• Việc kiểm tra các kết cấu lớn có thể đòi hỏi phải sử dụng
các thiết bị có yêu cầu đặc biệt về nguồn điện.

• Một số chi tiết đòi hỏi phải tách lớp phủ hoặc mạ để có
được độ nhạy cần thiết .

• Khả năng phát hiện bất liên tục ở dưới bề mặt bị hạn chế. 
Chiều sâu tối đa là 15 mm (trong điều kiện lý tưởng).

• Thông thường cần phải tiến hành làm sạch và khử từ sau 
khi tiến hành kiểm tra.

• Việc định hướng từ thông với khuyết tật là rất quan trọng.
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Từ khoá

• Ánh sáng đen: ánh sáng cực tím được lọc để tạo ra bước
sóng xấp xỉ 365 nm. Ánh sáng đen có tác dụng làm một số vật
liệu phát huỳnh quang.

• Thanh ấn ở giữa: một thanh dẫn điện thường được làm
bằng đồng, được sử dụng để tạo ra một từ trường vòng trong
mẫu kiểm tra.

• Cuộn dây: một dây dẫn điện, ví dụ như dây đồng hay dây
cáp, được bọc trong một vài hoặc nhiều vòng, các vòng này
được đặt sát nhau để tạo thành một từ trường dọc có cường độ
lớn.
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Từ khoá

• Bất liên tục: sự ngắt quãng trong cấu trúc của vật liệu , ví dụ
như vết nứt.

• Sắt từ: một vật liệu như sắt, niken và côban hay một trong số
các hợp kim của chúng bị hút mạnh về phía từ trường.

• Đầu:  Các tấm tiếp xúc điện trên một máy kiểm tra hạt từ tính 
ướt nằm ngang.  Bộ phận cần kiểm tra được kẹp và giữ chặt
giữa các đầu và dòng điện được dẫn qua bộ phận từ các đầu 
để tạo thành một từ trường vòng trong vật kiểm.

• Trường rò: sự thủng trong từ trường. Sự thủng này phải
thông tới bề mặt của vật kiểm thì các hạt mới được hút.



DỰ ÁN GIÁO DỤC KỸ THUẬT – DẠY NGHỀ ADB 1655-VIE

Biên soạn năm 2007: Nguyễn Đức Thắng, Bộ môn Hàn & Công nghệ kim loại ĐH Bách khoa Hà Nội

Từ khoá
• Các chỉ thị không liên quan: các dấu hiệu được tạo ra

do một số tính năng thiết kế được dự tính trước của một mẫu, ví
dụ như lõi đập, chốt trục hay phần được tạo ra bằng áp lực.

• Cực: 2 điện cực thường được làm bằng đồng hoặc nhôm, 
được sử dụng để đưa dòng điện vào trong vật kiểm. Dòng điện
này đến lượt nó lại tạo ra một từ trường vòng tại đó mỗi cực
đều chạm vào vật (về nguyên tắc tương tự như một điện cực
hàn và kẹp nối dây đất).

• Các chỉ thị liên quan: Các dấu hiệu được tạo ra từ một
yếu tố nào đó khác với tính năng thiết kế của một mẫu kiểm tra. 
Các vết nứt, gân hay chỗ phủ là các ví dụ về các dấu hiệu có
liên quan.
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Từ khoá
• Thể huyền phù: chất lỏng được tạo ra bằng cách trộn các 

hạt với dầu hoặc nước.

• Gông từ: thanh nam châm hình móng ngựa được sử dụng để
tạo ra từ trường dọc. Nó có thể được làm từ nam châm vĩnh
cửu hoặc nam châm điện.
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Để có thêm thông tin
Tổ chức hợp tác

Giáo dục NDT
www.ndt-ed.org

Bộ môn Hàn và CNKL - 
trường ĐHBK Hà Nội

C1-306
ĐT: (04)8692204

Hiệp hội thử nghiệm khôngphá
huỷ Hoa Kỳ

www.asnt.org

http://www.ndt-ed.org/
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RADIOGRAPHIC TESTING – CHỤP ẢNH PHÓNG XẠ
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Introduction - GIỚI THIỆU

• Phần này trình bày thông tin về phương pháp kiểm 
tra chụp ảnh bằng tia phóng xạ hay thuật chụp ảnh 
bằng tia phóng xạ (radiography) của NDT.

• Chụp ảnh phóng xạ sử dụng bức xạ đâm xuyên 
hướng trực tiếp vào vật kiểm. 

• Vật đó chặn lại một số bức xạ. Số bị chặn lại hay bị
hấp thụ chịu ảnh hưởng của sự mật độ vật liêu và
chiều dàycủa nó. 

• Các chênh lệch trong việc “hấp thụ” này có thể 
được ghi lại trên phim hay bằng điện tử.
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Outline – KHÁI NIỆM

• Bức xạ điện từ
• Các nguyên lý 

chung về phóng 
xạ

• Các nguồn phóng 
xạ

- Phóng xạ tia 
Gamma (γ)

- Phóng xạ tia X

• Các phương thức chụp ảnh
– Chụp film 
– Chụp máy tính
– Chụp thời gian 
– Chụp số trực tiếp

• An toàn bức xạ
•Ưu điểm và các hạn chế
• Chú giải thuật ngữ
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Electromagnetic Radiation - BỨC XẠ ĐIỆN TỪ

Bức xạ đươc sử dụng trong kiểm tra Chụp ảnh là một 
dạng năng lượng mạnh hơn (bước sóng ngắn hơn) 
sóng điện từ mà chúng ta nhìn thấy hằng ngày. Ánh 
sáng nhìn thấy thuộc cùng một họ như tia X và tia 
Gamma.
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General Principles of Radiography     
NGUYEN LÝ CHUNG

Phần trên đỉnh của phim đã rửa

Phim chụp 
tia X

Vật kiểm được đặt giữa nguồn bức xạ và
phim. Nó sẽ ngăn lại một số bức xạ. Vùng dày 
và mật độ lớn hơn sẽ ngăn được nhiều bức 
xạ hơn.

= Phơi sáng nhiều 
hơn

= Phơi sáng ít hơn

Độ đen của phim sẽ biến 
đổi theo số lượng bức xạ
tiến được đến phim xuyên 
qua vật kiểm.
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General Principles of Radiography
NGUYEN LÝ CHUNG

• Năng lượng bức xạ ảnh hưởng đến khả năng xuyên thấu của 
nó. Bức xạ có năng lượng càng cao có thể xuyên qua các vật 
liệu dày hơn và nặng hơn. 

• Năng lượng của bức xạ và/hoặc thời gian phơi sáng phải được 
kiểm soát để cho hình ảnh chính xác  về vùng quan tâm

Vùng mỏng được 
bao bọc

Bức xạ năng lượng thấp Bức xạ năng lượng cao
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IDL 2001

Phóng xạ có một 
số giới hạn nhạy 
cảm khi phát  
hiện có vết nứt.

Tia X “nhìn thấy” vết nứt theo sự biến đổi về độ dày và biến đổi 
càng lớn, càng dễ phát hiện ra vế nứt

Góc phát 
tốt nhất

Flaw Orientation – HƯỚNG KHUYẾT TẬT

= Dễ
phát 
hiện

= Không 
dễ phát 

hiện 

Khi đường tia X không song song với vết nứt, sự biến đổi về độ dày là
nhỏ hơn và có thể sẽ không nhìn thấy vế nứt.
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IDL 2001

0o 10o 20o

Vì góc giữa chùm bức xạ và vết nứt hay khuyết tật 
phẳng là quan trọng, phải biết rõ định hướng khuyết tật 
nếu dùng chụp ảnh để kiểm tra.

Flaw Orientation – HƯỚNG KHUYẾT TẬT (tiếp)
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Radiation Sources - NGUỒN BỨC XẠ

Hai trong số các nguồn bức xạ được sử dụng 
rộng rãi nhất trong chụp ảnh công nghiệp là máy 
phát tia X (Roentgen) và nguồn tia Gamma. Chụp 
ảnh công nghiệp thường được chia thành “Chụp 
tia X” hay “Chụp tia Gamma”, phụ thuộc vào 
nguồn phóng xạ được sử dụng. 
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Gamma Radiography – PHÓNG XẠ Γ

• Các tia Gamma được tạo 
ra bằng một đồng vị
phóng xạ. 

• Đồng vị phóng xạ có hạt 
nhân không bền, không 
đủ năng lượng liên kết để
giữ các hạt nhân với 
nhau.

• Sự tự phá vỡ một hạt 
nhân nguyên tử dẫn đến 
việc giải phóng năng 
lượng và hiện tượng này 
được gọi là sự phân rã 
phóng xạ.
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Gamma Radiography – PHÓNG XẠ Γ (tiếp)

• Hầu hết các chất phóng 
xạ được sử dụng trong 
chụp ảnh công nghiệp 
được sản xuất nhân tạo. 

• Điều này được thực hiện 
bằng cách đưa một chất 
bền vững vào nguồn 
nơtron trong lò phản ứng 
hạt nhân đặc biệt. 

• Quá trình này được gọi là
sự kích hoạt



DỰ ÁN GIÁO DỤC KỸ THUẬT – DẠY NGHỀ ADB 1655-VIE

Biên soạn năm 2007: Nguyễn Đức Thắng, Bộ môn Hàn & Công nghệ kim loại ĐH Bách khoa Hà Nội

Gamma Radiography – PHÓNG XẠ Γ (tiếp)

Không giống tia X được tạo 
ra bằng máy, tia Gamma 
không bị tắt  Các đồng vị sử
dụng cho chụp ảnh bằng tia 
Gamma được bọc kín để 
ngăn ngừa sự rò rỉ chất liệu.

Vỏ bọc nguồn được nối 
với dây cáp tạo nên 
“pigtail”
Pigtail có một đầu nối đặc 
biệt tại đầu kia, nối với dây 
cáp động.
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Gamma Radiography – PHÓNG XẠ Γ (tiếp)

Một hòm “camera” được sử dụng để bảo quản, vận 
chuyển và phơi pigtail chứa chất liệu phóng xạ. 
Camera che chắn có khả năng hấp thụ bức xạ làm 
người chụp tia γ giảm được độ nhiễm xạ trong quá
trình sử dụng.
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Gamma Radiography – PHÓNG XẠ Γ (tiếp)

Một thiết bị hình 
ống được gọi là
ống dẫn nối với 
“cổng ra” của 
camera bằng ren.
Nguồn bức xạ sẽ ra 
và trở lại camera 
thông qua cổng này 
khi thực hiện chụp 
ảnh
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Gamma Radiography – PHÓNG XẠ Γ (tiếp)

Một “dây cáp động” nối 
với camera. Dây cáp này, 
do người chụp điều 
khiển, được sử dụng để 
đẩy nguồn phóng xạ vào 
ống dẫn đưa đến vật 
chụp, ở đó tia gamma 
đâm xuyên qua mẫu vật 
và thực hiên chụp.
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X-ray Radiography – TIA X

Không giống tia gamma, tia X (tia Roentgen) được 
tạo ra bằng một hệ thông máy phát. Hệ thống này 
thường bao gồm một đầu ống tia X, một máy cao áp 
và cơ cấu điều khiển.
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X-ray Radiography – TIA X (tiếp)

• Tia X được phát ra bằng cách tạo nên một điện áp 
cao giữa hai điện cực gọi là anôt và catôt.

• Để ngăn ngừa hồ quang điện, người ta đặt anôt và
catôt trong ống chân không được bảo vệ trong vỏ
bằng kim loại.
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X-ray Radiography – TIA X (tiếp)

• Catôt gồm cuộn dây nhỏ như 
trong bóng đèn là bộ phát. 

• Dòng điện chạy qua sợi dây 
đốt nóng nó. Nhiệt độ làm 
cho các hạt điện tử bị bắn ra. 

• Điện áp cao làm các điện tử
“tự do” này bị kéo về phía 
tấm bia (thường được làm 
bằng Vonfram) được đặt trên 
Anốt.

• Các điện tử va đập vào bia. 
Tác động này tạo ra sự trao 
đổi năng lượng dẫn đến tia X 
được hình thành.

Điện áp cao

Các 
Eletron -+

X-ray Generator 
or Radioactive 
Source Creates 

Radiation

Exposure Recording Device

Radiation 
Penetrate 
the Sample
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Imaging Modalities –
CÁCH THỨC QUAN SÁT

Một số các phương pháp ảnh khác nhau sẵn sàng cho 
việc hiển thị hình ảnh cuối cùng trong chụp ảnh công 
nghiệp:
• Film Radiography (Chụp phim)
• Real Time Radiography (Chụp thời gian thực)
• Computed Tomography (CT) (Chụp cắt lớp vi tính)
• Digital Radiography (DR) (Chụp kỹ thuật số)
• Computed Radiography (CR) (Chụp vi tính)
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Film Radiography – FILM

• Chụp film là một trong các 
phương pháp ảnh được sử
dụng rộng rãi và cổ nhất 
trong chụp ảnh  công nghiệp

• Film có chứa chất vi mô là
bromua bạc. 

• Khi được bức xạ chiếu vào và 
được rửa trong phòng tôi, 
bromua bạc sẽ chuyển thành 
kim loại bạc màu sẫm tạo nên 
hình ảnh.
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Film Radiography – FILM (tiếp)

• Phim phải được bảo vệ tránh ánh sánh nhìn thấy. Ánh sáng, 
cũng giông như tia X và tia Gamma có thể làm cho phim bị lộ
sáng. Phim được lắp vào cát xét để “ngăn ánh sáng” trong một 
phòng tối.

• Cát xét này được đặt dưới vật kiểm phía xa nguồn phóng xạ. 
Phim thường được đặt giữa các màn tăng cường để làm tăng 
độ bức xạ.
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Film Radiography – FILM (tiếp)

• Để hình ảnh có thể nhìn được, phim phải được 
“rửa” trong một phòng kín. Quy trình này rất giống 
với việc tráng phim nhiếp ảnh.

• Quá trình  xử lý phim có thể được thực hiện bằng 
tay trong các bồn mở hay bằng máy  tự động.
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Film Radiography – FILM (tiếp)

Sau khi hiện, phim sẽ được gọi là “ảnh 
Radiography.”
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Digital Radiography - ẢNH SỐ

• Một trong số các dạng mới nhất của chụp ảnh phóng 
xạ là “ảnh số”.

• Không cần phim, các hình ảnh Radiography số được 
thu bằng cách sử dụng màn hình phôt pho đặc biệt 
hoặc các tấm phẳng chứa các bộ cảm biến vi điện 
tử.

• Không cần phòng kín để xử lý phim, các hình ảnh 
thu được có thể sử dụng kỹ thuật số để tăng lên cho 
rõ.

• Các hình ảnh cũng dễ dàng được lưu giữ ở dạng số.
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Digital Radiography - ẢNH SỐ (tiếp)

Một số dạng ảnh Radiography số gồm có:
• Ảnh số máy tính (CR)
• Ảnh số thời gian thực (RTR) 
• Hình ảnh chụp phóng xạ trực tiếp (DR) 
• Ảnh cắt lớp (CT)
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Computed Radiography

Computed Radiography (CR) là quá trình xử lý hình 
ảnh số sử dụng tấm ảnh đặc biệt mà tận dụng số
phốt pho bảo quản.
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Computed Radiography (tiếp)

Cấu trúc mà ảnh phốt pho CR

Tia X xuyên qua vật kiểm sẽ kích thích phốt pho. 
Phôt pho được kích thích duy trì ở trạng thái đó

Tia X

Tầng phốt pho

Tầng bảo vệ

Chất nềnCác hạt phốt pho
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Computed Radiography (tiếp)

Sau khi hiện :

Tấm ảnh được đọc bằng điện tử và 
được tẩy đi để sử dụng lại trong một 
hệ thống máy quét đặc biệt.
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Động cơ

Bộ
biến 
đổi A/D

Bộ
biến 
đổi A/D

Tấm thu ảnh

Máy quét quang Đèn nhân quang

110010010010110110010010010110

Chùm la-de

Computed Radiography (tiếp)
Khi máy laser quét tấm ảnh, ánh sáng sẽ phát ra ở
những chỗ mà tia X kích thích phôt pho trong quá
trình chiếu. Ánh sáng khi đó được chuyển sang giá trị
số.
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Computed Radiography (tiếp)
Các hình ảnh số thường được gửi đến một trạm máy 
tính, ở đó phần mềm chuyên dụng sẽ cho phép thao 
tác xử lý và tăng cường.
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Computed Radiography (tiếp)
Các ví dụ về ảnh computed radiography:
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Real-Time Radiography - ẢNH THỜI 
GIAN THỰC

• Real-Time Radiography (RTR) là thuật ngữ được sử dụng 
để mô tả dạng ảnh chụp cho phép các hình ảnh điện tử thu 
được và nhìn thấy được trong thời gian thực. 

• Bởi việc thu nhận hình ảnh diễn ra gần như là tức thời nên 
các hình ảnh thu được bằng tia X có thể được nhìn thấy khi 
chi tiết đó chuyển động và quay.

• Việc thao tác này sẽ rất có lợi bởi các nguyên nhân sau:
– Nó có thể thu hình ảnh toàn phần với một lần chiếu.
– Việc quan sát cấu trúc bên trong chi tiết từ các góc độ

khác nhau có thể cung cấp thêm dữ liệu để phân tích. 
– Thời gian kiểm tra thông thường sẽ dược giảm xuống.
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Real-Time Radiography - ẢNH THỜI GIAN 
THỰC (tiếp)

• Thiết bị cần thiết cho một RTR 
gồm có:
• Ống tia X
• Bộ khuếch đại hình ảnh 

hay máy dò thời gian thực
• Camera

• Máy tính có móc khung 
và phần mềm 

• Monitor (Màn hình 
kiểm tra)

• Hệ thống vị trí đặt mẫu 
(không bắt buộc)
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Real-Time Radiography -
ẢNH THỜI GIAN THỰC (tiếp)

• Máy khuếch đại hình ảnh là một 
thiết bị chuyển bức xạ qua vật 
mẫu thành ánh sáng.

• Nó sử dụng chất liệu phát huỳnh 
quang khi phóng xạ chiếu vào. 

• Càng nhiều bức xạ vào  được 
màn hình, sẽ có càng nhiều ánh 
sáng phát ra.

• Hình ảnh rất mờ trên màn hình 
vào nên nó được khuếch đại trên 
một màn hình nhỏ ở trong máy 
khuếch đại, ở đó hình ảnh được 
xem bằng một camera.
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Real-Time Radiography -
ẢNH THỜI GIAN THỰC (tiếp)

• Một camera đặc biệt thu 
số ánh sáng ra từ màn 
hình được đặt gần màn 
tăng cường hình ảnh. 

• Camera rất nhạy cảm với 
nhiều loại tăng cường ánh 
sáng khác nhau.

• Một monitor được nối với camera 
để cung cấp hình ảnh có thể nhìn 
thấy được. 

• Nếu một hệ thống cố định mẫu 
được sử dụng, chi tiết có thể được 
di chuyển và quay xung quanh để
thu hình các đặc điểm bên trong 
khác nhau.
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Real-Time Radiography -
ẢNH THỜI GIAN THỰC (tiếp)

So sánh Film Radiography và Real-Time Radiography

Hình ảnh thời gian thực 
nhạt hơn trong những vùng 
có nhiều photon của tia X 
tiến đến và kích thích màn 
ảnh huỳnh quang

Hình ảnh phim sẫm màu 
hơn trong những khu 
vực có nhiều photon của 
tia X tiến đến và ion hoá
phần tử bạc trong phim.
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Direct Radiography - ẢNH TRỰC TIẾP

• Ảnh trực  tiếp (DR) là một dạng 
của ảnh Real-Time sử dụng 
đầu dò dạng tấm đặc biệt.

• Đầu dò hoạt động bằng cách 
chuyển phóng xạ xuyên qua 
mẫu thử bộ nạp điện.

• Đầu dò chứa nhiều tụ điện vi 
điện tử. Các tụ điện tạo nên sự
phóng điện thành ảnh mẫu vật.

• Mỗi bộ nạp của tụ điên được 
chuyển thành pixel, hình thành 
nên ảnh số.
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Computed Tomography - CHỤP CẮT LỚP

Chụp cắt  lớp (CT) sử dụng hệ thống kiểm tra 
thời gian thực, hệ thống định vị mẫu và phần mềm 
đặc biệt.
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Computed Tomography - CHỤP CẮT LỚP 
(tiếp)

• Nhiều hình ảnh riêng rẽ được lưu giữ và được theo 
các mặt cắt 2 chiều khi mẫu quay.

• Sau đó Các hình ảnh 2-D được kết hợp với các 
hình ảnh 3-D.

Ảnh thu thời 
gian thực

Hình ảnh 2-D 
thu được

Cấu trúc 3-D thu 
được
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Image Quality - CHẤT LƯỢNG ẢNH

• Chất lượng hình ảnh là tiêu chí quan trọng để đánh 
giá chính xác tính trọn vẹn của mẫu thử nghiệm. 

• Các công cụ khác nhau được gọi là chỉ thị chất 
lượng hình ảnh (IQI) được sử dụng cho mục đích 
này.

• Có nhiều thiết kế của IQI. Một số có các lỗ kích thước 
thay đổi được khoan ở các tấm kim loại, trong khi 
các loại khác từ các dây dẫn đường kính khác nhau 
được đặt cạnh nhau. 
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Image Quality - CHẤT LƯỢNG ẢNH (tiếp)

• IQI thường được đặt 
trên hoặc bên cạnh 
mẫu thử.

• Chất lượng thường 
được xác định dựa 
trên đường kính lỗ và
dây nhỏ nhất thấy 
được trên ảnh.
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Radiation Safety – AN TOÀN

Việc sử dụng các nguồn phóng xạ trong chụp ảnh 
công nghiệp được Nhà nước và các tổ chức liên 
bang quy định rất chặt chẽ do mức độ nguy hiểm 
tiềm tàng cho cộng đồng và từng cá nhân.
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Radiation Safety – AN TOÀN (tiếp)

Có nhiều nguồn phóng xạ. Nhìn chung, một người nhận 
được khoảng 100 mrem/năm từ các nguồn tự nhiên và
các nguồn nhân tạo.
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Radiation Safety – AN TOÀN (tiếp)

Các tia X và tia gamma là các dạng bức xạ gây ion hoá, có nghĩa là
chúng có khả năng hình thành các ion trong vật liệu được xuyên 
qua. Tất cả các sinh vật sống đều nhạy cảm với tác động của bức 
xạ gây iôn hoá (bỏng phóng xạ, tiệt trùng thực phẩm bằng tia X...)

Các tia X và tia 
gamma có đủ 
năng lượng để
giải phóng các 
điện tử từ các 
nguyên tử và phá
huỷ cấu trúc phân 
tử của tế bào. 
Điêu này có thể
gây ra bỏng 
phóng xạ hay 
bệnh ung thư.
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Các kỹ thuật viên làm việc với bức xạ phải đeo các thiết bị đo mức 
độ bức xạ, theo dõi toàn bộ hấp thụ bức xạ và tự động báo khi họ 
đang ở trong khu vực có độ bức xạ cao.

Dụng cụ đo Liều kế
bỏ túi

Báo động 
phóng xạ

Làm sạch 
phóng xạ

Radiation Safety – AN TOÀN (tiếp)
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Radiation Safety – AN TOÀN (tiếp)

Có 3 cách làm giảm hoạt độ bức xạ: Thời gian, Khoảng 
cách, Che chắn
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Radiographic Images – HÌNH ẢNH
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Radiographic Images – HÌNH ẢNH

Bạn có thể xác định vật nào được chụp trong 
slide này và 3 slide tiếp theo?
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Radiographic Images – HÌNH ẢNH
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Radiographic Images – HÌNH ẢNH
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Radiographic Images – HÌNH ẢNH
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Advantages of Radiography – ƯU ĐIỂM

• Kỹ thuật này không bị giới hạn bởi loại 
và mật độ vật liệu.

• Có thể kiểm tra các kết cấu đã lắp ráp.
• Yêu cầu chuẩn bị bề mặt kiểm tối thiểu.
• Nhạy cảm với những thay đổi về độ dày, sự 
ăn mòn, khoảng trống, vết nứt và mật độ vật 
liệu.

• Phát hiện ra các khuyết tật cả trên bề mặt và 
dưới bề mặt.

• Cung cấp và lưu lại kết quả kiểm tra.



DỰ ÁN GIÁO DỤC KỸ THUẬT – DẠY NGHỀ ADB 1655-VIE

Biên soạn năm 2007: Nguyễn Đức Thắng, Bộ môn Hàn & Công nghệ kim loại ĐH Bách khoa Hà Nội

Disadvantages of Radiography - HẠN CHẾ

• Cần nhiều biện pháp an toàn cho việc sử dụng bức 
xạ hoạt độ mạnh. 

• Mất nhiều thời gian đào tạo kỹ thuật viên trước khi 
sử dụng.

• Cần tiếp cận cả hai phía của vật mẫu.
• Sự định hướng của thiết bị và khuyết tật là rất quan 

trọng.
• Không thể xác định được độ sâu của khuyết tật mà

không chiếu nghiêng thêm.
• Chi phí thiết bị ban đầu đắt.
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Glossary of Terms - THUẬT NGỮ

• Kích hoạt: quá trình hình thành chất phóng xạ
từ vật liệu bền vững bằng cách bắn phá một số 
lượng lớn nơtron tự do vào chất liệu bền vững 
đó. Quá trình này thường xảy ra trong lò phản 
ứng hạt nhân đặc biệt.

• Anode: điện cực tích điện dương.

• Máy xử lý phim tự động: máy dùng để tráng 
phim cần rất ít người tham gia. Các máy xử lý tự 
động rất nhanh so với tráng bằng tay.
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Glossary of Terms - THUẬT NGỮ

• Tụ điện: linh kiên điện tích trữ điện tích có thể được 
phóng ra nếu yêu cầu.

• Cathode: điện cực tích điện âm.

• Phòng tối: phòng được làm tối cho mục đích rửa 
tráng phim. Phim rất nhạy cảm khi bị phơi trước ánh 
sáng nhìn thấy và có thể bị hỏng.

• Chiếu xạ: quá trình phóng xạ xuyên qua vật thể.

• Tia Gamma (γ): bức xạ điện từ được phát ra từ các  
hạt nhân của một số chất phóng xạ.
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Glossary of Terms - THUẬT NGỮ

• Phốt pho: chất hoá học phát ra ánh sáng khi có kích 
thích của bức xạ.

• Pixel: Viết tắt của Picture Element (Phần tử hình), một 
pixel là một điểm trong một ảnh đồ hoạ. Đồ hoạ hình ảnh 
hiển thị bằng cách chia màn hiển thị thành hàng ngàn 
hay (hàng triệu) pixel, được sắp xếp theo các hàng, các 
cột. Các pixel rất gần nhau đến nỗi chúng có vẻ như liên 
tục với nhau. 

• Ống nhân quang: là một bộ khuyếch đại được sử dụng 
để chuyển ánh sáng sang các tín hiệu điện.
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Glossary of Terms - THUẬT NGỮ

• Phóng xạ: tự phát ra bức xạ.
• Radiography: ảnh được chụp mô tả cấu trúc bên trong 

của một vật, được tạo ra bằng cách sử dụng nguồn 
phóng xạ và một thiết bị ghi ảnh.

• Bromua Bạc : là hợp chất giữa bạc và brom được sử
dụng trong nhũ tương phim để nên hình ảnh phim chụp 
theo phương pháp Radiography.
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For More Information – THÔNG TIN THÊM

Hội cộng tác giáo dục NDT
www.ndt-ed.org

Bộ môn Hàn và CNKL - 
trường ĐHBK Hà nội

C1-306                           
ĐT: (04)8692204

Hội thử nghiệm không phá hủy Hoa 
Kỳ

www.asnt.org

http://www.ndt-ed.org/
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Ultrasonic Testing - KIỂM TRA 
SIÊU ÂM
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Introduction – GIỚI THIỆU
• Module này giới thiệu phương pháp kiểm tra không phá huỷ

bằng siêu âm UT.
• Kiểm tra siêu âm sử dụng năng lượng của âm thanh tần số

cao để thực hiện kiểm tra và các phép đo.
• Các kiểm tra siêu âm có thể được thực hiện đối với rất

nhiều dạng vật liệu bao gồm các vật đúc, rèn, hàn và
composit.

• Có thể thu thập được một lượng thông tin phong phú về chi 
tiết được kiểm tra như sự xuất hiện cácbất liên tục, độ dày
của chi tiết hay lớp phủ; các đặc tính âm học thường có
tương quan với các đặc tính của vật liệu.
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Outline – KHÁI NIỆM
• Các ứng dụng
• Các định luật cơ bản của sự xuất hiện âm thanh
• Kiểm tra xung - phản xạ và truyền qua
• Các ứng dụng kiểm tra
• Thiết bị

- Biến tử
- Thiết bị đo đạc
- Các tiêu chuẩn tham khảo

• Trình bày dữ liệu
• Ưu điểm và hạn chế
• Bảng chú giải các thuật ngữ
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Basic Principles of Sound –
NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA ÂM

• Âm thanh phát ra bởi một vật thể đang dao động và
chuyển động dưới dạng sóng.

• Các sóng âm di động xuyên qua vật liệu bằng cách
làm dao động các phân tử tạo nên chất đó

• Tần số sóng quyết định bước
của âm thanh (số chu kỳ được hoàn
thành trong một khoảng thời
gian nhất định). 

• Siêu âm là âm thanh có tần số rất
cao mà tai người không thể nghe được.
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Basic Principles of Sound –
NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA ÂM (tiếp)
• Khoảng cách từ đỉnh này đến đỉnh kế tiếp là bước sóng của nó (λ).

• Thời gian một sóng âm chuyển động đi một khoảng là một bước sóng
bằng với thời gian mà nguồn cần thực hiện toàn bộ một dao động.

• Bước sóng của âm tỉ lệ

nghịch với tần số của nó

(λ ~1/f)

• Một số dạng sóng

được sử dụng trong

việc kiểm tra siêu âm.
Các sóng phổ biến nhất là
sóng dọc, sóng ngang và
sóng Rayleigh (bề mặt).
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Basic Principles of Sound –
NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA ÂM (tiếp)
• Các sóng siêu âm giống với sóng ánh sáng ở chỗ

chúng có thể phản xạ, khúc xạ và hội tụ.
• Sự phản xạ và khúc xạ xảy ra khi các sóng âm

tương tác với các giao diện cóđặc tính âm khác
nhau.  

• Trong các chất rắn, năng lượng chuyển động có thể
được chia thành các dạng khác nhau khi sóng gặp
một giao diện tại góc không phải là 90o.

• Các phản xạ siêu âm do sự có mặt của bất liên tục
hoặc các đặc tính hình học cho phép tìm kiếm và
định vị khuyết tật. 

• Vận tốc của âm trong mỗi vật liệu là không đổi và chỉ
có thể thay đổi được bằng cách thay đổi dạng năng
lượng.



DỰ ÁN GIÁO DỤC KỸ THUẬT – DẠY NGHỀ ADB 1655-VIE

Biên soạn năm 2007: Nguyễn Đức Thắng, Bộ môn Hàn & Công nghệ kim loại ĐH Bách khoa Hà Nội

Ultrasound Generation - NGUỒN 
SIÊU ÂM

Đầu dò có thể vừa
phát vừa thu năng
lượng âm thanh.

Siêu âm được phát ra từ một bộ chuyển đổi.  
Phần tử áp điện trong
bộ chuyển đổi chuyển
năng lượng điện thành
các dao động cơ (âm
thanh) và ngược lại
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Principles of Ultrasonic Inspection –
NGUYÊN LÝ KIỂM TRA SIÊU ÂM

• Sóng siêu âm được đưa vào vật kiểm, ở đó chúng chuyển động
theo một đường thẳng với tốc độ không đổi cho tới khi chúng
chạm phải một bề mặt khác.

• Tại các giao diện, một phần năng lượng sóng bị phản xạ một
phần được truyền qua.

• Có thể nhận thấy phần năng lượng phản xạ hoặc truyền qua và
cung cấp các thông tin về kích thước của mặt phản xạ.

• Thời gian truyền của âm có thể đo được và việc này cung cấp
thông tin về khoảng cách mà âm đi qua.
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• Kiểm tra siêu âm là phương pháp kiểm tra rất linh hoạt và
các lần kiểm tra có thể được tiến hành theo một số cách
khác nhau.  

• Các kỹ thuật kiểm tra siêu âm được chia thành 3 loại:
- xung – dôi và truyền qua 

(Liên quan tới việc liệu năng lượng phản xạ hay năng lượng
truyền qua có được sử dụng hay không)

- Chùm tia thẳng góchay chùm tia xiên góc
(Liên quan tới góc mà âm đi vào vật kiểm)

- Tiếp xúc và nhúng nước
(Liên quan tới phương pháp tiếp âm biến tử tới vật kiểm)

Test Techniques - KỸ THUẬT KIỂM TRA

Từng kỹ thuật này sẽ được thảo luận ngắn gọn trong các
slide tiếp theo
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f

Test Techniques - Pulse-Echo - XUNG- DỘI

Tấm kim loại

Nứt

0 2 4 6 8 10

xung ban đầu

Tiếng dội 
đứt quãng

Tiếng dội mặt sau

UT Instrument Screen

• Trong kiểm tra xung- dội, bộ chuyển đổi sinh ra  năng lượng 
xung và tương tự hoặc bộ chuyển đổi thứ hai phát hiện ra năng 
lượng được phản xạ (tiếng dội).

• Các phản xạ xảy ra do bất liên tục và các bề mặt của vật thử
nghiệm. 

• Năng lượng âm bị phản xạ được hiển thị ngược với thời gian, 
cung cấp cho người kiểm tra thông tin kích cỡ và vị trí của các 
thuộc tính phản xạ âm
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Test Techniques – Pulse-Echo –
XUNG-DỘI (tiếp)

Sự hiển thị xung cho
thấy tín hiệu xuất
phát từ âm phản xạ
mặt sau.

Sự hiển thị xung cho thấy
sự hiện diện của mặt phản
xạ trong vật kiểm , với biên
độ nhỏ hơn.

Kỹ thuật xung - dội cho phép kiểm tra chỉ khi tiếp cận với một mặt
của vật kiểm và nó cho phép định vị các mặt phản xạ (do bất liên
tục) chính xác.
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Test Techniques – Through-Transmission -
KỸ THUẬT TRUYỀN QUA
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• Sử dụng hai biến tử đặt ở 2 phía đối
diện của kiểm. Một biến tử đóng vai
trò phát, biến tử kia là thu.

• Các bất liên tục trên đường đi của âm
thanh sẽ gây nên sự mất đi một phần
hay toàn bộ năng lượng truyền và hiển
thị biên độ tín hiệu nhận được nhỏ đi.

• Sự truyền qua rất hữu ích cho việc dò
tìm các bất liên tục không có lợi cho các
phản xạ và khi tín hiệu yếu đi, nó
không cung cấp thêm các thông tin
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Sự hiển thị xung
cho thấy âm thu
được xuyên qua 
một lớp vật liệu
dày.

Sự hiển thị xung cho
thấy sự suy giảm tín
hiệu thu được là do 
bất liên tục trong
trường âm.

Test Techniques – Through-Transmission -
KỸ THUẬT TRUYỀN QUA (tiếp)
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Test Techniques – Normal and Angle Beam -
ĐẦU DÒ THẲNG VÀ XIÊN

• Khi kiểm tra bằng đầu dò thẳng, chùm
âm được đưa vào mẫu thử ở một góc 90o 

so với bề mặt.
• Khi kiểm tra chùm tia góc, chùm âm
được đưa vào mẫu thử ở một góc không
phải là 90o. 

• Việc lựa chọn giữa việc kiểm tra bằng
chùm tia thẳng và chùm tia góc thường
dựa vào:

- Sự định hướng được quan tâm –
chùm tia phải được hướng tới việc
tạo ra đặc tính phản xạ lớn nhất

- Các vật cản trên bề mặt chi tiết phải
được làm tròn.
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Test Techniques – Contact Vs Immersion - SO SÁNH 
TIẾP XÚC VỚI NHÚNG

• Để đưa năng lượng âm hữu dụng vào mộtvật kiểm , không khí giữa
biến tử và mẫu thử nghiệm phải đuợc loại bỏ.  Phải sử dung tiếp âm

• Khi kiểm tra tiếp xúc (đã được chỉ ra ở các slide trước) một chất liên
kết như nước, dầu hoặc gel được đưa vào giữa biến tử và chi tiết.

• Khi kiểm tra ngâm nước, chi tiết và biến tử được đặt trong bồn nước. 
Việc này cho phép biến tử chuyển động tốt hơn trong khi duy trì sự
liên kết chắc chắn.

• Khi thử nghiệm ngâm nước, xung dội từ mặt trước của chi tiết được
nhận thấy trong tín hiệu, mặt khác giải đoán tín hiệu lại tương tự cho
cả hai phương pháp kỹ thuật.
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Inspection Applications - ỨNG DỤNG
Một số ứng dụng của kiểm tra siêu âm:
• Dò tìm khuyêt  tât (nứt, lẫn tạp chất, rỗ, v.v…)
• Đo chiều dày ăn mòn và mài mòn
• Thẩm định tình trạng liên kết toàn vẹn trong các kết cấu 
được kết nối bằng keo dính và hàn vảy

• Tính các khoảng trống trong composite  và nhựa
• Đo chiều sâu cứng nguôi bề mặt của thép 
• Ước tính kích thước hạt trong các cấu trúc kim loại

Trên các slide tiếp theo là các ví dụ về những ứng dụng 
phổ biến của thử nghiệm siêu âm.
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Thickness Gauging – ĐO CHIỀU 
DÀY

• Đo chiều dày bằng siêu âm
thường được sử dụng trong
các ngành hoá dầu và công 
nghiệp để xác định các độ xói
mòn/ăn mòn khác nhau.

• Các ứng dụng bao gồm
các hệ thống ống dẫn, 
các điều kiện bảo quản
và các ống áp lực.
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Flaw Detection – Delaminations –
DÒ TÁCH LỚP

Các tín hiệu cho thấy xung dội phức tạp mặt
sau tại khu vực không bị rạn nứt.

Các xung dội bổ sung cho thấy sự tách lớp
trong vật kiểm.

Kiểm tra tiếp xúc xung - dội tìm tách lớp trên dầm 90 mm.



DỰ ÁN GIÁO DỤC KỸ THUẬT – DẠY NGHỀ ADB 1655-VIE

Biên soạn năm 2007: Nguyễn Đức Thắng, Bộ môn Hàn & Công nghệ kim loại ĐH Bách khoa Hà Nội

Flaw Detection in Welds - KHUYẾT TẬT HÀN
• Một trong các phương

pháp được sử dụng rộng
rãi nhất để kiểm tra kết
cấu hàn là siêu âm.

• Chuẩn bị kiểm tra ngấu
hoàn toàn mối hàn bằng
chùm tia góc với sóng
ngang.
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Equipment - THIẾT BỊ

Thiết bị dùng cho thử nghiệm siêu âm rất đa
dạng.  Sự lựa chọn thích hợp là quan trọng
trong việc đảm bảo cho các dữ liệu được chính
xác như mong muốn trong các ứng dụng cụ
thể.
Nhìn chung, có 3 thành phần cơ bản trong một
hệ thống thử nghiệm siêu âm:  

- Dụng cụ đo đạc
- Các đầu dò
- Các mẫu chuẩn
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Transducers - ĐẦU DÒ
• Các đầu dò được chế tạo với các dạng, các thể và kích cỡ

phục vụ cho các ứng dụng khác nhau.
• Các đầu dò được phân loại theo một số cách thức bao gồm:

- Tiếp xúc hoặc ngâm nước
- Phần tử đơn hoặc kép
- Chùm tia thẳng hoặc góc

• Việc lựa chọn đầu dò cho
ứng dụng cụ thể, quan
trọng là chọn tần số, chiều
rộng,  kích cỡ và trong một
số trường hợp phải tối ưu
hoá các tiêu chí.
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Contact Transducers - ĐẦU DÒ
Các đầu dò tiếp xúc được
thiết kế để duy trì việc sử
dụng và thường có một
tấm chịu mài mòn trên mặt
để tránh cho phn tử áp
điện khỏi sự tiếp xúc với
bề mặt vật kiểm. 

Nhiều thiết kế công nghệ
hợp lý dễ dàng trong khi
quét dọc theo bề mặt.
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Contact Transducers - ĐẦU DÒ (tiếp)

• Các đầu dò tiếp xúc có sẵn 2 tinh
thể áp điện trong một vỏ. Các đầu
dò này được gọi là đầu dò kép.

• Một tinh thể đóng vai trò như một
máy phát, tinh thể kia như một máy 
thu.

• Sự ghép này cải thiện được ảnh
hưởng của trường gần do đầu dò
thứ hai không cần phải hoàn thành
chức năng truyền phát trước khi
nhận xung dội.

• Các đầu dò kép thường được dùng
để đo chiều dày vật mỏng.
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Contact Transducers - ĐẦU DÒ 
(tiếp)

• Một cách cải thiện ảnh hưởng của
trường gần với đầu dò đơn là sử
dụng một lớp trễ.

• Đầu dò trễ có một miếng nhựa làm
đường đi của âm dài ra gây ra một
sự trì hoãn về thời gian từ lúc phát
âm thanh đến khi thu năng lượng
phản xạ.

• Các phần có thể đổi cho nhau giúp
có thể định cấu hình cho đầu dò
như các nắp chịu mòn cách điện
hoặc các màng dẻo thích hợp với
các bề mặt thô ráp. 

• Các ứng dụng thường là đo chiều
dày và các phép đo nhiệt độ cao.
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Contact Transducers - ĐẦU DÒ 
(tiếp)

• Các đầu dò góc lắp nêm để
dẫn sóng ngang do bị khúc xạ
vào trong chất liệu.

• Góc nêm tới được sử dụng
cùng với vận tốc sóng trong
vật nhằm xác định sóng ngang
do bị khúc xạ theo định luật
Snell.

• Các đầu dò có thể sử dụng
các góc nêm cố định hoặc
thay đổi.

• Ứng dụng thông thường là
kiểm tra mối hàn.
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Transducers - ĐẦU DÒ (tiếp)

• Các đầu dò nhúng được thiết
kế để truyền âm khi đầu dò và
vật kiểm được ngâm trong một
môi trường tiếp âm bằng chất
lỏng (thường là nước).

• Các đầu dò nhúng được sản
xuất với các thấu kính âm
thanh hai chiều, hình trụ

hoặc hình cầu (thấu kính hội
tụ).
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Instrumentation - DỤNG CỤ
• Các thiết bị siêu âm thường được mua để đáp ứng 

các yêu cầu thử nghiệm cụ thể, một vài người sử
dụng có thể mua các thiết bị vạn năng để tiến hành 
một số thử nghiệm.

• Các thiết bị thử nghiệm được phân theo một số cách, 
có thể bao gồm việc có thể di chuyển hoặc cố định, 
tiếp xúc hoặc nhúng, sử dụng thủ công hoặc tự động.

• Sự phân loại bổ sung các dụng cụ thường chia 
chúng thành bốn loại chung: đo kích thước, máy dò 
khuyết tật, ứng dụng công nghiệp và ứng dụng đặc 
biệt.
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Instrumentation - DỤNG CỤ
(tiếp)

• Các dụng cụ đo chiều 
dày, kích thước bằng kỹ
thuật số cung cấp cho  
người sử dụng số liệu 
(bằng số).

• Chúng được thiết kế chủ
yếu dành cho các ứng 
dụng thử nghiệm sự  ăn 
mòn/mài mòn.• Một số dụng cụ cung cấp cho người sử dụng cả dữ liệu số và
sự hiển thị tín hiệu. Có thể nhận thấy thuận lợi của các dụng 
cụ này là chúng cho phép người sử dụng đánh giá được tín 
hiệu nhằm đảm bảo các phép đo kỹ thuật số là thuộc các đặc 
tính như mong muốn.
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Instrumentation - DỤNG CỤ
(tiếp)

• Các máy dò khuyết tật là các 
dụng cụ được thiết kế chủ
yếu để kiểm tra các khuyết 
tật của các chi tiết.

• Tuy nhiên, tín hiệu có thể 
được dùng cho các thông tin 
khác như các giá trị độ dày 
của chất liệu.

• Gồm cả hiển thị tương tự và
số.

• Mang đến cho người sử
dụng các tuỳ chọn quét 
ngang qua cổng  vào và  
ngưỡng biên độ.
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Instrumentation - DỤNG CỤ (tiếp)

• Các dụng cụ dò khuyết tật 
công nghiệp mang lại cho 
người sử dụng nhiều sự
lựa chọn hơn các máy dò 
chuẩn.

• Các bộ phận có thể được 
điều chỉnh cho phép người 
sử dụng làm dụng cụ này 
thích ứng với các nhu cầu 
cụ thể của họ. 

• Nhìn chung nó không thể
di chuyển được như các 
máy dò chuẩn.
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Instrumentation - DỤNG CỤ (tiếp)

• Các hệ thống quét siêu âm 
nhúng được sử dụng cho 
việc thu và vẽ hình các dữ
liệu tự động.

• Chúng hợp nhất vào trong 
một bình ngâm nước, thiết 
bị đo siêu âm, cầu quét 
hình và các cách điều chỉnh 
máy vi tính.

•Độ mạnh tín hiệu và/hoặc 
thời gian bay của tín hiệu 
được đo ở mọi điểm trong 
đồ thị quét hình.  

• Giá trị của dữ liệu được vẽ
bằng cách sử dụng các 
điểm màu hoặc các đốm 
xám để cho ra các hình ảnh
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Images of a Quarter Produced With an Ultrasonic 
Immersion Scanning System - ĐỒNG XU 25 Cent 

Hình ảnh ở vùng xám được tạo ra 
bằng cách sử dụng âm dội lại ở
mặt trước của đồng xu

Hình ảnh ở vùng xám được tạo ra 
bằng cách sử dụng âm dội lại ở mặt 
sau của đồng xu (được kiểm tra từ
mặt “có hình đầu người”)
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Calibration Standards - MẪU CHUẨN

Chuẩn định là nguyên công định cấu hình cho các thiết 
bị thử nghiệm siêu âm để biết được các giá trị của 
chúng. Điều này cung cấp cho người kiểm tra một cách 
thức so sánh các tín hiệu thử nghiệm với các phép đo 
đã biết.
Các tiêu chuẩn về mẫu được áp dụng cho nhiều loại 
chất liệu và các cấu hình khác nhau do sự đa dạng của 
kiểm tra.
Các tiêu chuẩn mẫu được sản xuất đặc thù từ các vật 
liệu với các thuộc tính âm tương tự như vật liệu của vật 
thử nghiệm.
Các slide tiếp theo đưa ra các ví dụ về các loại tiêu 
chuẩn cụ thể
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Calibration Standards - MẪU CHUẨN (tiếp)

Các mẫu chuẩn đo độ dày có thể
phẳng hoặc cong để kiểm tra ống 
dẫn và hệ thống ống, bao gồm 
những bậc đơn giản

Các mẫu chuẩn biên độ khoảng 
cách/bề mặt tận dụng các lỗ dưới 
đáy bằng hoặc các lỗ khoan để xác 
định kích thước phản xạ với các 
thay đổi trên đường đi của âm hình 
thành bề mặt cổng vào.

ASTM Biên độ khoảng cách/bề mặt

NAVSHIPS 
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Calibration Standards - MẪU CHUẨN (tiếp)

Cũng có thể sử dụng các mẫu 
chuẩn trong các lần kiểm tra 
chùm tia góc khi khuyết tật không 
song song với bề mặt.
Các mẫu chuẩn này sử dụng các 
lỗ khoan cạnh, các khe rãnh và
cấu hình hình học để thiết lập mối 
liên hệ khoảng cách thời gian và 
biên độ.

IIW

DSC               DC             Rhompas

SC

ASME Pipe Sec. XI
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Qualification Standards –
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

Các tiêu chuẩn về khả 
năng khác với các tiêu 
chuẩn mẫu mà ở đó mục 
đích sử dụng là sự hoạt 
động của các thiết bị thích 
hợp và khả năng sử dụng 
các thiết bị đối với các quy 
tắc và các tiêu chuẩn cụ
thể.

AWS Resolution DC-dB Accuracy

IOW Beam Profile
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Data Presentation – BIỂU DIỄN DỮ LIỆU

• Các thông tin từ việc kiểm tra siêu âm có thể 
được trình bày theo một số cách thức khác 
nhau.

• Ba cách biểu diễn tín hiệu: 
– A-scan

– B-scan

– C-scan

Ba cách thức này sẽ được bàn tới trong một số
slide tiếp theo.
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Data Presentation - A-scan -
BIỂU DIỄN DẠNG A-SCAN

• Biểu diễn A-scan thể
hiện năng lượng siêu 
âm nhận được là hàm 
của thời gian.

• Kích thước bất liên 
tục tương ứng được 
ước tính bằng cách 
so sánh biên độ tín 
hiệu với biên độ từ
xung phản hồi

• Độ sâu phản hồi có
thể được xác định bởi 
vị trí của tín hiệu trên 
đường quét ngang.

Thời gian

B
iê

n 
độ

tín
 h

iệ
u

B
iê

n 
độ

tín
 h

iệ
u

Thời gian
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Data Presentation - B-scan -
BIỂU DIỄN DẠNG B-SCAN

• Biểu diễn dạng B-scan 
hiển thị biên dạng mặt 
cắt ngang của mẫu thử
nghiệm.

• Chỉ có chiều sâu của 
khuyết tật trong tiết diện 
và kích thước chiều dài 
là có thể xác định

• Hạn chế đối với kỹ thuật 
trình bày này là các 
khuyết tật có thể bị che 
khuất bởi các khuyết tật 
lớn hơn gần với bề mặt.
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Data Presentation - C-scan -
BIỂU DIỄN DẠNG C-SCAN

• Biểu diễn dạng C-scan hiển thị sơ đồ phác hoạ của vật kiểm và bất liên 
tục, không biết độ sâu và hướng khuyết tật. 

• Biểu diễn C-scan được thực hiện cùng với hệ thống thu dữ liệu tự động, 
như trong quét hình ngâm nước.

• Việc sử dụng A-scan kết hợp với C-scan là cần thiết khi muốn xác định độ
sâu.

Ảnh thành phần hỗn hợp Ảnh C-Scan  các 
thuộc tính bên trong
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Advantage of Ultrasonic Testing – ƯU ĐIỂM

• Nhạy với việc phát hiện bất liên tục nhỏ bề mặt và bên trong.
• Khả năng xuyên sâu đối với việc dò khuyết tật hoặc đo đạc tốt hơn các 

phương pháp khác.
• Chỉ cần tiếp cận một mặt khi kỹ thuật xung - dội được sử dụng.
• Độ chính xác cao khi xác định vị trí và ước tính kích thước, hình dạng 

khuyết tật.
• chuẩn bị công việc ít.
• Thiết bị điện tử cho các kết quả tức thời.
• Các hình ảnh chi tiết có thể được tạo ra với các hệ thống tự động. 
• Các sử dụng khác như phép đo độ dày, bổ sung cho sự dò khuyết tật
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Limitations of Ultrasonic Testing - HẠN CHẾ

• Bề mặt phải nhẵn để có thể truyền siêu âm
• Cần kỹ năng và đào tạo sâu rộng hơn so với các phương pháp khác
• Thường cần môi trừơng tiếp âm để thúc đẩy sự truyền năng lượng âm vào 

vật kiểm. 
• Khó kiểm tra các bề mặt thô nhám, có hình dạng không đều, quá nhỏ, 

mỏng và không đồng nhất. 
• Khó kiểm tra gang và các vật liệu dạng hạt thô do sự truyền dẫn thấp và

nhiễu cao.
• Chiều dài khuyết tật hướng song song với chùm tia có thể không tìm được.
• Yêu cầu có các tham chiếu cho cả việc chuẩn định thiết bị và đặc trưng 

khuyết tật.
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Glossary of Terms - THUẬT NGỮ

• Các thuộc tính âm thanh:  các đặc tính vật liệu siêu âm như vận tốc, 
âm trở và sự suy giảm

• ASTM: các chữ cái đầu của Hội Thử nghiệm Vật liệu Hoa Kỳ. Hội 
này tham gia nhiều vào việc thiết lập các tiêu chuẩn vật liệu và thử
nghiệm vật liệu.

• Phản xạ phía sau: một tín hiệu hiển thị tương đương đến bề mặt xa 
củavật ki, mặt đối diện với đầu dò khi thử nghiệm với các sóng dọc.

• Độ rộng của dải băng : phạm vi tần số, phát hoặc thu, có thể là phạm 
vi hẹp hoặc rộng.

• B-scan: kỹ thuật biểu diễn tín hiệu trong khi xem mặt cắt ngang.
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Glossary of Terms - THUẬT NGỮ

• Chuẩn định: trình tự kiểm tra các dụng cụ/điều ch dụng cụ
bằng cách sử dụng các giá trị đã biết để kiểm tra các tính 
năng hoạt động của dụng cụ. Cho phép xác định số lượng 
chưa biết từ các vt liệu thử nghiệm.

• CRT: các chữ cái đầu của cụm từ Ống tia điện tử. Ống chân 
không sử dụng một hoặc nhiều súng điện tử để tạo ra hình 
ảnh.

• C-scan: kỹ thuật biểu diễn tín hiệu vật mẫu trong khi xem 
phác hoạ.

• DAC (các đường cong hiệu chỉnh Biên độ- Khoảng cách): một 
phương pháp đồ hoạ cho phép suy giảm vật liệu. Tỉ lệ phần 
trăm DAC thường được sử dụng như một phương tiện của 
các tiêu chuẩn chấp nhận.

• Bất liên tục: gián đoạn trong cấu trúc  vật lý của vật liệu, ví dụ
có các vết nứt, xỉ và rỗ.
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Glossary of Terms - THUẬT NGỮ

• IIW: mẫu chuẩn đáp ứng bản ghi chi tiết kỹ thuật của Viện Hàn 
Quốc tế.

• Sóng dọc (nén): Phương thức truyền siêu âm mà ở đó sự
chuyển động của phân tử song song với hướng truyền đi.

• Sự phân giải bề mặt gần: một hệ thống siêu âm có khả năng hiển 
thị các khuyết tật gần với bề mặt tiếp xúc.

• Xung dội: phương pháp kiểm tra siêu âm dùng âm phản xạ như 
một phương tiện để thu thập các dữ liệu kiểm tra.

• Sóng Rayleigh (bề mặt): phương thức truyền siêu âm mà ở đó
âm thanh di chuyển dọc theo bề mặt, phân tử chuyển động 
theo hình elip.
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Glossary of Terms - THUẬT NGỮ

• Sự phản xạ: sự đổi hướng của các sóng âm khi chúng đập vào 
bề mặt phân cách.

• Định luật Snell: phương trình các tỉ lệ, thường xác định góc tới 
hoặc góc khúc xạ của âm thanh, biểu thị mối liên hệ góc/vận 
tốc.

• Hiển thị hình quét: Đường nằm ngang ở phần hiển thị dưới 
thường được gọi là đường thời gian cơ bản.

• Sự truyền qua: kỹ thuật thử nghiệm mà qua đó sóng siêu âm 
được phát từ một biến tử và thu bởi một biến tử riêng biệt ở
mặt đổi diện vật kiểm.

• Bước sóng: khoảng cách mà một sóng âm  di chuyển sau một 
chu kỳ, thông thường được đo bằng inch hoặc milimét.
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For More Information
Hội cộng tác giáo dục NDT 

www.ndt-ed.org

Bộ môn Hàn và CNKL - 
trường ĐHBK Hà Nội

ĐT: (04)8692204

Hội thử nghiệm không phá huỷ mẫu 
Hoa Kỳ

www.asnt.org

http://www.ndt-ed.org/
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