OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ NAUKOWCÓW
Z NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH ŚWIERK

Wprowadzenie
Badania rentgenowskie są jedną z najskuteczniejszych metod analiz nieniszczących. Stosowane szeroko w defektoskopii
umożliwiają wykrycie uszkodzeń, nieszczelności, wad materiałowych, itp. Wykorzystuje się w nich promieniowanie jonizujące
typu X i γ, o energiach dopasowanych do rodzaju i grubości prześwietlanych obiektów.
Źródłem promieniowania mogą być lampy RTG, izotopy promieniotwórcze, liniowe akceleratory elektronów bądź betatrony
z tarczą konwersji. W przypadku prześwietlania obiektów o znacznych grubościach dominują akceleratory liniowe, z uwagi na
dużą wydajność i wysoką energię promieniowania. Tradycyjnie używanym detektorem jest klisza fotograficzna. Jej zaletami
były i nadal są wysoka rozdzielczość, niska cena i powszechna dostępność. Do wad zaliczyć należy konieczność chemicznego
wywoływania i koszty z tym związane, przechowywanie (katalogi, szafy, magazyny), niską dynamikę obrazów, brak możliwości
komputerowych metod korekcji i modyfikacji obrazów (kontrast, jasność, sumowanie, odejmowanie itp.), brak możliwości
obrazowania w czasie rzeczywistym oraz np. bieżącej obserwacji i rejestracji zachodzących procesów. Dlatego naturalną drogą
rozwoju techniki radiografii jest tzw. radiografia cyfrowa, czyli badanie z otrzymaniem obrazu na ekranie komputera.
Pierwszą możliwością cyfryzacji radiografii jest digitalizacja, czyli zeskanowanie kliszy, aby wynik badania miał postać pliku
w komputerze. Umożliwia to przetwarzanie obrazu, jego sprawne kopiowanie oraz archiwizację. W dalszym ciągu jednak wadą
pozostaje niska dynamika obrazów. Klisza „prześwietlona” lub „niedoświetlona” taką pozostanie. Skan jest kopią, która nie
oddaje w stu procentach jakości obrazu uzyskanego na kliszy.
Drugą dostępną na rynku metodą jest radiografia cyfrowa pośrednia CR (Computer Radiography). Polega ona na naświetlaniu
płyt luminoforowych wielokrotnego użytku, które następnie można odczytać i jednocześnie „skasować” przy pomocy światła
UV (ew. IR). Płyty CR oferują wysoką rozdzielczość. Przejawiają jednak wrażliwość na zarysowania. Mogą pozostawać na nich
„duchy”, czyli pozostałości po poprzednich obrazach. Jest to również badanie pośrednie, tzn. aby uzyskać obraz należy zabrać
detektor z miejsca badania. Może się wtedy okazać, że czas naświetlania był np. zbyt krótki, co wymaga powtórzenia całości
badania z ponownym umieszczeniem detektora.
Trzecia możliwość to radiografia cyfrowa bezpośrednia DR (Digital Radiography). Polega na wykorzystaniu detektorów
elektronicznych wyświetlających obraz bezpośrednio na ekranie komputera. Urządzenia te pozbawione są większości wad
błon RTG i płyt CR. Wymienić można jedynie wrażliwość na warunki środowiskowe (np. temperatura i wilgotność w badaniach
terenowych), sztywność (np. w badaniach rur elastyczność klisz jest zaletą) oraz wysoką cenę. Dla energii poniżej 100 keV
dominuje technologia CMOS, dla wyższych – matryce z krzemu amorficznego. Zaporowa cena oraz wrażliwość detektorów na
duże dawki promieniowania powodują, że obecnie na rynku radiografii przemysłowej zarówno w Polsce jak i w Europie wciąż
istotną rolę odgrywają tradycyjne błony RTG. Celem prowadzonych w NCBJ prac badawczo-rozwojowych było opracowanie
detektora elektronicznego, który mógłby być alternatywą dla klisz RTG.
W efekcie zespół z Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku
opracował detektor SMOC (Scintillator, Mirror, Optics, Camera),
produkowany obecnie na licencji przez firmę ImagineRT. Urządzenie
zbudowane zostało w oparciu o przetwornik scyntylacyjny, wysokiej
jakości lustra srebrne, układy optyczne oraz matrycę CCD. Widok ogólny
detektora prezentowany jest na Ilustr. 1. Zbudowane urządzenie w pełni
odpowiada stawianym wymaganiom. Uzyskano wysoką jakość zdjęć
i odporność na długotrwałą pracę przy dużych dawkach romieniowania.
Sukces zapewniono bazując na sprawdzonym już w historii rozwoju
radiografii połączeniu przetwornika promieniowania, układów
optycznych i kamery. Skorzystano z najnowszych osiągnięć w dziedzinie
scyntylatorów i przetworników CCD, co w połączeniu z wydajnym
oprogramowaniem przyniosło bardzo dobre rezultaty.

Ilustr. 1. Detektor SMOC_STD.

Przewaga urządzenia nad obecnie stosowanymi

W porównaniu z kliszami
• obraz uzyskany natychmiast
• obraz od razu w postaci cyfrowej
• możliwość poprawy jakości metodami cyfrowymi
• brak konieczności stosowania odczynników chemicznych i wywoływania
błon, co w dłuższym okresie przekłada się na niższe koszty
• znaczna oszczędność czasu i nakładu pracy
• niższe koszty archiwizacji
• możliwość sprawnego wyszukiwania i powielania obrazów z przypisanymi
im informacjami
• zachowanie niezmienionej jakości obrazu w odróżnieniu od starzejących
się klisz
• dostępność wyników badań, możliwość przesłania, wzbogacenia
raportu z badań przez dołączenie cyfrowych zdjęć itd.

W porównaniu z detektorami CR
• obraz uzyskiwany natychmiast bez konieczności odczytu pośredniego
• mała wrażliwość na uszkodzenia mechaniczne (rysy itp.)
• brak efektu „duchów”, tzn. pozostałości po poprzednim obrazie
• brak zjawiska „faddingu”, czyli zanikania zarejestrowanego sygnału
pomiędzy akwizycją płyty a jej odczytaniem przez skaner

W porównaniu z detektorami cyfrowymi DR opartymi na matrycach
z krzemu amorficznego
• większa odporność na promieniowanie, co daje dłuższy czas eksploatacji
• brak efektu uszkodzonych pikseli
• rozmiar przetwornika promieniowania dostosowywany do potrzeb
klienta

Warianty urządzenia
Energie z zakresu keV
Ilustr. 1 przedstawia detektor SMOC_STD o wymiarach
obszaru czynnego 20cm x 20cm. Jest on przystosowany do
pracy w zakresie energii odpowiadającej lampom RTG oraz
izotopom promieniotwórczym takim jak Ir-192 czy Se-72.
Istnieje możliwość skonstruowania detektora o innych
wymiarach obszaru czynnego, dostosowanych do potrzeb
klienta.
Wysokie energie
Dla zakresu wysokich energii, których źródłem jest
akcelerator liniowy lub betatron, zbudowana została wersja
detektora SMOC_HE. Dzięki grubszemu przetwornikowi
promieniowania oraz zintegrowanym osłonom, które chronią
wszystkie elementy wrażliwe, możliwa jest długotrwała
i efektywna praca w zakresie energii 1 - 15 MeV. Obszar
czynny detektora może zostać dostosowany do potrzeb
klienta i wynosić nawet powyżej 1m x 1m. Dotychczas
wyprodukowano następujące wersje urządzenia SMOC_HE:
SMOC_HE_40x40 (o powierzchni czynnej 40x40 cm);
SMOC_HE_40x60 oraz SMOC_HE_50x60.

Ilustr. 3. Radiogram pompy jako przykład precyzyjnej
radiografii dużych i gęstych obiektów z użyciem akceleratora.

Rozdzielczość i precyzja urządzenia SMOC
Detektory z rodziny SMOC osiągają bardzo dobre rezultaty
dokładności badań. W przypadku dużych, gęstych obiektów
(Ilustr. 3 i 4), prześwietlanych z użyciem akceleratora,
dokładność uwidacznianych wad czy też różnic budowy
wynosi ok. 0,5% w stosunku do grubości detalu. Oznacza to, iż
w przypadku prześwietlenia (z użyciem akceleratora)
elementu stalowego o grubości 100 mm, za pomocą
urządzenia SMOC można zobrazować różnicę w budowie,
(np. pustkę, pęknięcie, wtrącenie itp.) o głębokości
i szerokości 0,5 mm. Dla porównania, standardową
dokładność metody radiograficznej określa się na ok. 2%.

Ilustr. 2.
Detektor SMOC_HE_40x40,
pole czynne 40 cm x 40 cm.
(na podnośniku platformowym)

Ilustr. 4. Ten sam radiogram pompy o parametrach polepszonych
cyfrowo przy zastosowaniu oprogramowania ImagineRT D-SMOC,
w tym wypadku filtra różnicującego w negatywie.

Ilustr. 5. Radiogram spoiny, blachy stalowe o grubości 10 mm.
Wykonany za pomocą detektora SMOC_HE_40x40, energia wiązki
220kV. Radiogram spełnia wymogi klasy B. Poniżej uwidocznienie
spawu, powyżej zbliżenie i przyciemnienie fragmentu tego
samego radiogramu, w celu uwidocznienia pręcików.

Detektory SMOC_HE oraz SMOC_STD, przy badaniu dokładności metodą dwupręcikową, osiągają poziom 7D
(0,2mm) zgodnie z normą ISO 19232. Metoda ta polega na prześwietleniu dwóch pręcików identycznej grubości, przy
czym odległość między nimi równa jest grubości każdego z nich (por. Ilustr. 6) Osiągnięcie danego poziomu
dokładności przez detektor oznacza, że obrazuje on obydwa pręciki oraz uwidacznia przerwę między nimi.

Ilustr. 6. Zdjęcie wzorca dwupręcikowego „double-wire” wykonane za pomocą detektora SMOC_HR,
gdzie uzyskana rozdzielczość wynosiła 12D (0,063mm).

W przypadku obiektów mniejszych bądź wykonanych z mniej gęstych materiałów, badanych
z użyciem lampy RTG (bądź innych źródeł energii) oraz detektora SMOC_HE, bądź SMOC_STD,
można otrzymać dokładność od ok. 0,12 mm nawet do 0,05 mm (por. Ilustr. 8-11). Jeszcze
większą dokładność - ok. 0,063mm = 63um - uzyskuje się za pomocą urządzenia SMOC_HR.
Dotyczy to jednak wyłącznie elementów o bardzo niewielkiej gęstości (np. organicznych).

Oprogramowanie detektorów SMOC
Detektory SMOC wyposażone są w dedykowane oprogramowanie ImagineRT D-SMOC.
Jest ono efektem kilkuletniego rozwoju oprogramowania tworzonego dla radiografii. Jego
przyjazny interfejs (Ilustr. 7) dopracowano pod kątem zastosowania w badaniach
nieniszczących oraz eksperymentach.

Ilustr. 7. Interfejs oprogramowania ImagineRT D-SMOC.
W głównym oknie widoczny fragment radiogramu
aparatu fotograficznego.

Poza standardowym wyświetlaniem obrazów o dużej głębi,
istnieje możliwość przetwarzania (a także zapisywania)
radiogramu z użyciem różnego rodzaju filtrów. Pozwalają one
często lepiej zobrazować interesujące nas szczegóły
badanego detalu. Obok ilustracje ukazujące możliwości
niektórych filtrów w porównaniu do typowego zdjęcia RTG.
Oprogramowanie ImagineRT D-SMOC zawiera także
narzędzia do pomiarów geometrycznych (takich jak długość,
szerokość, kąt), możliwość zbliżania szczegółów, regulowania
jasności i kontrastu, obracania obiektu, umieszczania
komentarzy itp. Oprogramowanie można obsługiwać
w polskiej, angielskiej bądź włoskiej wersji językowej.
Dodanie innej wersji językowej jest również możliwe.
Oprogramowanie odczytuje większość znanych formatów
graficznych stosowanych w radiografii (m.in. HIF,
DICOM/DICONDE, 16-bitowy TIFF), oraz umożliwia zapis
w niektórych z nich, a także w typowych formatach
graficznych, takich jak JPEG czy BMP. Oprócz detektorów
z rodziny SMOC, oprogramowanie obsługuje niektóre
z detektorów płaskich, tzw. flat paneli. Dzięki oprogramowaniu D-SMOC możliwa jest integracja detektorów ze
źródłami promieniowania (np. akceleratory). Oprogramowanie stworzone jest w architekturze otwartej, tzn.
umożliwia dołączanie dodatkowych, niestandardowych
funkcjonalności.

Ilustr. 8. Standardowe cyfrowe zdjęcie rentgenowskie wtyczki
z wadami.

Ilustr. 9. To samo zdjęcie przy zastosowaniu filtra wyostrzającego.
Pozwala lepiej zobrazować kontury, uwidocznić szczeliny czy
odległości między elementami. Tutaj np. znacznie lepiej widać
poszczególne przewody i przestrzeń między nimi.

Ilustr. 10. Filtr różnicujący nadaje zdjęciu 2D cechy trójwymiarowości. Pozwala wyraźniej zobrazować niektóre pustki,
różnice faktury elementów wewnętrznych. Tutaj np. wyraźnie
widoczna struktura lutu.

Ilustr. 11. Zastosowanie pseudo-kolorów pozwala zobrazować
więcej szczegółów prześwietlanego obiektu, niż przy klasycznych
odcieniach szarości obrazu czarno-białego. Dzięki temu można
lepiej pokazać między innymi różnice w grubości lub gęstości
poszczególnych elementów detalu. W tym przypadku np. różnice
w gęstości pomiędzy elementami metalowymi, szczególnie po
prawej stronie obrazu.

Podłączenie urządzenia
Detektor SMOC posiada interfejs Gigabit Ethernet, do którego można podłączyć komputer PC. Dzięki aktywnym
wzmacniaczom i/lub transferowi typu LAN możliwe jest znaczne oddalenie miejsca wykonywania badania od komputera
sterującego – nawet kilkaset metrów (standardowo jest to ok. 30 m). Możliwe jest zasilanie z baterii, akumulatora lub
standardowego zasilacza 230V. Detektor SMOC może zostać opcjonalnie wyposażony w interfejs WiFi, umożliwiający
bezprzewodowe połączenie z komputerem.
Na ilustr. 13 wnętrze bunkra nowoczesnego laboratorium
Specyfikacja techniczna
rentgenowskiego wyposażonego w akcelerator liniowy
SMOC_STD od 40 keV do 500 keV
Zakres energii
elektronów oraz detektor SMOC_HE_50x60.
SMOC_HE od 100 keV do 15 MeV
Ciężar i wymiary urządzenia
Aby uzyskać odporność na długotrwałą pracę z wysokimi
energiami, zastosowano ołowiane osłony, chroniące
elementy elektroniczne przed szkodliwym wpływem
promieniowania. Stąd waga urządzenia SMOC_HE_40x40
(ilustr. 2) to ok. 200kg. Detektory o innym rozmiarze pola
czynnego ważą odpowiednio więcej lub mniej. Wymiary
detektora SMOC_HE_40x40 to 700/700/700 mm.
Badania dynamiczne
Firma ImagineRT wprowadziła do swoich produktów
możliwość wykonywania badań dynamicznych. Szybkość
zapisu 25 klatek/sek. z jakością Full-HD umożliwia
dostarczanie wysokiej klasy obrazów w miejscach, w których
obrót lub przesuw obiektu badanego wraz z podglądem „liveview” ma szczególne znaczenie.
Aplikacje specjalne
Firma ImagineRT oferuje również dedykowane rozwiązania
niestandardowe, jak np. detektor do radiografii złączy
spawanych w konfiguracji: źródło promieniowania na
zewnątrz rury, detektor umieszczony wewnątrz. Dzięki
niewielkim rozmiarom umożliwia on badanie spoin
wzdłużnych w rurach o średnicy od 170mm (Ilustr. 12).

Pole obrazowania

od 200 x 200 mm do 1000 x 1000 mm i więcej
(możliwość indywidualnego dopasowania)

Przetwornik obrazu

CMOS/CCD

Skala szarości

16 bitów

Dynamika obrazu

16 bitów

Wielkość piksela

≤ 150µm dla pola obrazowania 400 x 400 mm

Liczba pikseli

min. 36 Mpx

Czas przygotowania
do pracy

< 1min.

Czas akwizycji
pojedynczej klatki

od 0.01 do 300s.

Protokół
komunikacyjny

Gigabit Ethernet Wi-Fi (opcjonalnie)

Zasilanie

230V
akumulatorowe (opcjonalnie)

Długość kabla
detektor - notebook

40 m (standardowa)
możliwość przedłużenia/skrócenia (opcjonalnie)

Ilustr. 12. Detektor SMOC_L, pole czynne 300mm x 80mm –
prototyp.

Gwarancja i serwis
Standardowo oferujemy 12 miesięcy gwarancji.
W uzgodnieniu z klientem czas objęcia produktu gwarancją
może być przedłużony do 24 lub 36 miesięcy.

Ilustr. 13. Detektor SMOC_HE_50x60 w laboratorium
Wrocławskiego Parku Technologicznego.

Serwis producenta oferuje bezpłatną instalację i szkolenie
użytkownika w siedzibie odbiorcy.
Serwis oferuje pomoc w ciągu 24h od zgłoszenia usterki.
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