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Darbo tikslas
Darbo tikslas buvo sukurti ir ištirti metodus bei įrangą, įgalinančią aptikti korozijos sukeltus defektus lakštinėse kuro talpyklų dugno konstrukcijose, neištuštinant ir neišvalant
talpų. Matavimai turi būti atliekami tik ant kuro talpyklos išorinių kraštų.
Ultragarso institutas
Lakštinėms kuro talpyklų dugno konstrukcijoms tirti buvo naudojamos žemo dažnio (<100 kHz0) ultragarsinės Lembo bangos. Dėl sąlyginai mažo slopinimo jos gali sklisti
didelius atstumus (iki 100 m), be to jos jau yra plačiai taikomos korozijos defektų tyrimams vamzdžiuose. Pagrindinis faktorius, ribojantis šio metodo plitimą kitų objektų
tyrimui, yra sudėtingas matavimo signalų interpretavimas sąlygotas eilės fizikinių reiškinių, tokių kaip ultragarso bangų aukštesnės eilės modų egzistavimas, dispersija, modų
transformacija ties objekto nevienalytiškumais, bangos energijos ištekėjimas į supančią aplinką.
Siekiant pasiūlyti efektyvią kuro talpyklų tyrimo metodiką, buvo ištirta Lembo bangų sąveika su dugno defektais, suvirinimo siūlėmis bei nehomogeniškumais dugno plokštėse.
Tam buvo panaudoti baigtinių elementų ir baigtinių skirtumų modeliai bei atlikti detalūs eksperimentiniai tyrimai. Nustatyta, kad dugno plokščių korozijos defektų aptikimui
labiausiai tinkama Lembo bangų tomografijos metodas. Šios metodikos efektyvumas buvo ištirtas atliekant sumažintų geometrinių matmenų kuro talpyklos tyrimus bei realios
8 m skersmens kuro talpyklos tyrimus. Tyrimų eigoje sukurti specializuoti signalų ir duomenų apdorojimo algoritmai įgalino vizualizuoti bangų sklindančių talpyklos dugnu
dinamiką. Realios kuro talpyklos matavimo rezultatai gerai sutapo su rezultatais atliktais laboratorinėmis sąlygomis bei gautais skaitmeninio modeliavimo.
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