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Bevezetés
Hazánkban is -— az európai gyakorlathoz hasonlóan — joghatással
járó méréseket csak akkreditált vizsgáló laboratóriumok végezhetnek. A
laboratóriumok akkreditálását kezdetben a Magyar Szabványügyi
Hivatal (MSZH) végezte, majd megalakulása óta ezt a feladatot a
Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) látja el. A laboratóriumok akkreditálásnak számos tartalmi és formai követelmény teljesítése a feltétele. A
követelményeket az 1991-ben Magyarországon is hatályba lépett MSZ
EN 45001 számú szabvány foglalja össze. E szabvány általános és
műszaki szempontokat fogalmaz meg a laboratóriumokkal szemben. Az
általános részben találhatók a szervezettel, a vezetéssel, a laboratórium
által működtetett minőségbiztosítási rendszerrel, az alvállalkozókkal és

beszállítókkal, a különböző helyesbítő tevékenységekkel stb. kapcsolatos követelmények. A műszaki szempontok között a személyzetre, a
vizsgálati módszerekre és eszközökre, a vizsgálati minták és eredmények kezelésére stb. vonatkozó előírások kaptak helyet.
Az Európai Unióban a vizsgáló és kalibráló laboratóriumokra
vonatkozó előírásokat a már jelzett EN szabványon túlmenően más
ajánlások is szabályozzák. Ezek közül a legismertebb az 150 Guide 25.
Ezen további előírások, ajánlások egyik fontos célja, hogy a gazdasági
élet egyéb szereplőire vonatkozó, s mára közismertté vált 150 9000-es

szabványsorozat követelményeivel harmonizáljanak a vizsgáló és kalibráló laboratóriumokra vonatkozó elvárások. Ezen egységesítési folyamat következő állomását jelentheti a jelenleg előkészítés alatt álló 150
IEC DIS 17025 számú szabvány kiadása. Ezen új szabvány általános
követelményeket fogalmaz meg a kalibráló és vizsgáló laboratóriumok
képességvizsgálatához.
Az új szabvány számos területen pontosítja illetve részletesebben
szabályozza a laboratóriumokra vonatkozó korábbi előírásokat. A
követelmények között szerepel egy olyan előírás, amely a laboratóriumoknak feladatul szabja, hogy a rendszeres felülvizsgálatokon túl
ellenőrzéssel is biztosítsák a megrendelőik számára a nekik nyújtott
eredmények minőségét. A szabvány az ellenőrzéshez többek között a
következő lehetőségeket ajánlja:
— belső, lehetőleg statisztikai módszerekkel működtetett minőségszabályzó rendszer alkalmazása;
— részvétel jártassági vizsgálatokban;
— hiteles anyagminták rendszeres használata;
— vizsgálatok reprodukálása azonos vagy eltérő módszerek alkalmazásával;
— megőrzött minták ismételt vizsgálata;

-— azonos anyagon, különböző jellemzőkre kapott eredmények egymáshoz viszonyítása.
Természetesen attól függően, hogy az adott laboratórium milyen
szakmaterületen dolgozik, a felsorolt lehetőségek közül kiválaszthatja a
számára használhatót.
Szakterületemen, a fémek roncsolásos anyagvizsgálatában, a felsorolt elemek közül több automatikusan kiesik, miután a vizsgálat során
a minta gyakorlatilag megsemmisül. Hiteles anyagminták sem állnak
rendelkezésre, s ilyenek előállítása nem is egyszerű feladat.
Szakmánkban is a jártassági vizsgálatokban való részvétel lehet egy
alkalmas eszköz az ilyen ellenőrzés elvégzésére. Más szakmaterüle-

teken (elsősorban olyan helyeken, aho! a mérés során a visszavezethe-
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tőség nem, vagy csak igen nehezen biztosítható) e lehetőség széles körben alkalmazottnak (pl. kémiai elemzések) tekinthető.
A cikkemben egy olyan nemzetközi körvizsgálat eredményeit illetve
tapasztalatait foglalom össze, amely igazolhatja, hogy milyen segítséget
adhatnak a körvizsgálatok a hasonló szakterületen dolgozó vizsgáló laboratóriumoknak, illetve azok felügyeletét ellátó szervezetek részére.
Mielőtt e körvizsgálat eredményeit ismertetném, néhány szót kell
szólni általában a körvizsgálatokról, Az MSZ EN 45001:1991 számú
szabvány definíciója szerint:
Laboratóriumközi vizsgálat-összehasonlítás (Interlaboratory
comparisons, Round - Robin Test): Azonos vagy hasonló termékek/anyagok meghatározott feltételek szerinti, két vagy több laboratórium által elvégzett vizsgálatainak megtervezése, végrehajtása,
értékelése.
Laboratórium jártassági vizsgálat (Proficiency Test): Egy laboratórium vizsgálati felkészültségének, jártasságának meghatározása
laboratóriumközi vizsgálat-összehasonlítással.
A nemzetközi szabványosításban az ISO Guide 43:1997 szabványsorozat foglalja össze a kapcsolódó előírásokat. Tartalmazza a jártassági vizsgálatok formáit, a körvizsgálatok szervezésének, tervezésének szempontjait, a kiértékelés és dokumentálás szabályait. A
szabvány 2. lapja az eredmények laboratóriumi akkreditálásban történő
felhasználására is kitér. Természetesen a mérésekre jellemző sajátosságok miatt a kiértékelés a matematikai statisztika eszközeit használja fel. Egyrészt a körvizsgálatok során keletkező nagyszámú mérési
eredmény miatt, másrészt a mérendő mennyiség illetve a mérési eredgyakorlat alkalmazását.
E rövid kis bevezető után a tényleges jártassági vizsgálat eredményeit és tapasztalatait mutatom be.

A körvizsgálat és eredményei
A németországi Szövetségi Anyagkutató és Vizsgáló Intézet (BAM)
egy európai körvizsgálatot szervezett a fémek mechanikai tulajdonságait
meghatározó laboratóriumok számára. A NAT felkérése alapján Magyarországot laboratóriumunk képviselhette e vizsgálatsorozaton. A vizsgálatokban Európa 24 országa, s ezen országok 91 laboratóriuma vett
részt. A mérési feladat a fémes anyagok roncsolásos anyagvizsgálatában leggyakrabban alkalmazott szakítóvizsgálat elvégzése volt.
Minden résztvevő 6 db próbatestet (10 mm átmérőjű, hengeres próbatest, menetes befogási felülettel) kapott, s a meghatározandó anyagtulajdonságok: folyáshatár (R,o.2), szakítószilárdság (R.), rugalmassági
modulus (E), szakadási nyúlás (A) és kontrakció vagy más néven
keresztmetszet-csökkenés (2). A felsorolásból látható, hogy az anyagjellemzők között szerepeltek szilárdsági mérőszámok, melyek a vizsgálat során mért erőérték és a vizsgálat előtt meghatározott próbatestméretek segítségével voltak számíthatók. Voltak képlékenységi
mérőszámok, amelyek pedig a próbatest vizsgálat előtt és után mért
méreteiből voltak meghatározhatók. A vizsgálati eljárás természetesen
szabványosított (MSZ EN 10002-1:1994), s így a vizsgálati körülményeknek ezen előírásokhoz kellett igazodniuk.
A próbatestek 115 Cr V3 (W.Nr. 1.2210) minőségű ötvözött és hőkezeléssel homogenizált állapotú acélból készültek. A résztvevőknek átadott próbatestek homogenitását (egy próbatest-sorozaton belüli és a
próbatest-sorozatok közötti) a körvizsgálat előtt a szervezők ellenőrizték.
A körvizsgálathoz felhasznált közel 600 db próbatest eredményeit és
a vizsgált próbatesteket a szervezőknek kellett visszajuttatni, s ők
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végezték el az eredmények statisztikai értékelését. A résztvevők természetesen megkapták a részletes kiértékelés eredményeit, Így ezek
felhasználásával mutatom be a körvizsgálat eredményeit.
A résztvevők által meghatározott egyes anyagjellemzők értékeit az
1-5. ábrák mutatják be. A függőleges vonalak egy-egy résztvevő által az
adott jellemzőre kapott legnagyobb és legkisebb értéket (azaz a
mérések során dokumentált teljes terjedelmet) valamint a számított
középértéket is jelzik. A diagramokról leolvasható az összes mérési
eredmény felhasználásával megállapított átlagérték és szórásterjedelem
is. A diagramokba berajzolt sávok szélessége az egyszeres szórásmező
nagyságát mutatják. Az átlagérték körül megrajzolt kétszeres szórásmező az egyes laboratóriumok értékelésénél jelentett fontos szerepet,
amelyről még a későbbiekben lesz majd szó.
Az egyes anyagjellemzők esetén kapott eredmények kapcsán a
következő következtetéseket vonták le a szervezők:

Szakítószilárdság (R.)
A szakítóvizsgálat során a legegyszerűbben meghatározható anyagjellemző, miután csak két mért adat felhasználása szükséges a megállapításához. Az egyik a vizsgálat során elért legnagyobb erő, a másik
pedig a próbatest vizsgálat előtt megállapított átmérője. A 2. ábrán látható eredményekből az olvasható ki, hogy azon laboratóriumok, amelyek jóllehet kis ismétlési hibával mértek, de a mérési eredményeik a
számított átlagértéktől jelentősen eltérnek, nem kielégítően kalibrált erőmérő-rendszerű berendezést használnak. A laboratóriumok azon csoportjánál, ahol az ismétlési hiba nagy (azaz a hat próbatesten kapott
eredmények között nagy volt az eltérés), ott a befogási és gépvezérlési
rendszer, illetve a próbatest alakváltozásának a méréseihez használt
jelölési gyakorlat szorul felülvizsgálatra.
767

Folyáshatár eredmények
526

!

498]
§

z

410

j

4 42

[7

KURTA TÉN
epe ihat
jeE sa línábái
hi MyWYH fp
2
B na]

hu

ara!

Í

HEZ

330

6

11

EE
16

l

j

SÁR mékáeai

VES
1

FA

29

28

MI 0

36

E
40

EI-t
48

51

58

AE
81

68

71

V———
78

61

686

30

55
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Szzkítószlílárdság Ra (Nimm?)
a
uS

A vizsgálathoz felhasznált acélanyag sajátságos jellemzője, hogy
nem volt határozottan jelentkező folyáshatára (alsó és felső folyáshatár),
s a rugalmas alakváltozás tartománya kicsi, a tényleges alakváltozás
értékei pedig viszonylag nagyok voltak. E két utóbbi sajátosságból
következően a rugalmas alakváltozás kijelöléséhez használható ún.
bekezdő egyenes , megrajzolása" nem volt egyszerűen elvégezhető (az
egyenes nagyon , lapos" volt és megszerkesztéséhez rövid szakasz állt
csak rendelkezésre). A mérési eredményekben tapasztalt nagy
eltérések tehát a mérőrendszer és a kiértékelés hibáin túlmenően ezzel
is magyarázhatók (7. ábra). A résztvevők különféle módszert alkalmazva állapították meg az anyag folyáshatárát. Három módszer volt jól
megkülönböztethető.

Szakítószilárdság eredmények
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2. ábra

Szakadási nyúlás (A)
A szakadási nyúlás meghatározásánál a résztvevők egy része a próbatest töréséig fennhagyott nyúlásmérő eszközt használt, s számítógéppel határozták meg ezen alakváltozási mérőszámot. A laboratóriumok
nagyobb része azonban a próbatest felületére felvitt jelölést alkalmazott,
s a szakítás után összeillesztett próbatesten manuálisan mérte a szakadási nyúlást. Az eredményeket a 3. ábra szemlélteti. Miután a résztvevők nagy többsége nem dokumentálta a mérési módszert, Így a módszerek közötti különbségek értékeléséhez nem állt rendelkezésre elegendő adat. Az eredmények és a visszaküldött próbatestek ellenőrzése
azonban igazolta, hogy a túlzottan mély jelölések okozta bemetszéshatás, e mérőszámot is jelentős mértékben befolyásolta.

1. ábra

Szakadási nyúlás eredmények

Szakadási nyúlós A (4)

Az első csoportot azok a laboratóriumok képezték, amelyek a
kiértékelést teljesen automatikus rendszerre (számítógéppel vezérelt és
kiértékelt szakítóvizsgálat) bízták, E csoportnál voltak az egy laboratóriumon belül kapott eredmények között a legnagyobb szórásterjedelmek.
Ennek oka a számítógépes rendszer által alkalmazott számítási algoritmusban keresendő. Az anyagra leírt sajátosságok miatt a folyáshatár
meghatározáshoz szükséges egyenes megszerkesztését a számítógépek nem vagy csak nagy mérési bizonytalanság mellett voltak képesek kijelölni.
A második csoportot a , hagyományos", manuális szerkesztést választó laboratóriumok alkották. Itt a mérési pontosságot elsősorban az
alakváltozás mérésnél alkalmazott nagyítás befolyásolta. Azon résztvevők esetén, ahol a szakítódiagram felvételénél kis nagyítást választottak, a laboratóriumon belüli szórás nagyra adódott.
Végül a harmadik csoportot azok a laboratóriumok jelentették, amelyek a folyáshatár kijelöléséhez a részleges visszaterhelés módszerét
alkalmazták, s az így kapott hiszterézis hurok segítségével jelölték ki a
rugalmas alakváltozás egyenesét. A legjobb eredményt (az eredmények
közötti legkisebb eléréseket) e laboratóriumok érték el.
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3. ábra

Kontrakció (Z)
A másik alakváltozási képességet jelző mérőszám esetén is — amelynek eredményei a 4. ábrán láthatók - a legnagyobb problémát a nyúlás25
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Összehasonlító értékelés
A 6. ábra a meghatározott anyagjellemzők eltérő mérési bizonytalanságait mutatja be, valamennyi mérési eredmény felhasználásával
elvégzett statisztikai értékelés alapján.
A relatív hibák eloszlásdigramjai
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mérésnél alkalmazott jelölések hatása jelentette. A túl mély jelölések a
szakadás helyét és e helyen az alakváltozás mértékét is megváltoztatták. Ezen laboratóriumok esetén a próbatestkezelés gyakorlatát mindenképp érdemes felülvizsgálni. Szintén több laboratórium esetén megállapítható volt, hogy a dokumentált eredmények számítási hibával terheltek. Ezeknél a laboratórium belső minőségbiztosítási rendszerét is tanácsos ellenőrizni, hogy a hibás eredmények milyen módon hagyhatták el
a laboratóriumot.
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4. ábra

Rugalmassági modulus (E)
A legtöbb gondot jelentő anyagjellemzőnek bizonyult a rugalmassági
modulus (5. ábra). Ennek oka lehet, hogy Európában a szakítóvizsgálati
szabványok nem tartalmaznak előírást e jellemző meghatározására. Az
ASTM E 111 számú szabványt alkalmazták néhányan, mások pedig
saját egyéb ismereteik alapján végezték el a mérést. A kapott eredmények széles szórási sávja jól érzékelteti a mérés bizonytalanságát.
Több laboratórium eredményeit ki is kellett zárni az értékelésből a nagy
eltérések miatt.

E (NIimm?)
Rugalmassági modulusz

Rugalmassági modulusz eredmények
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A 7. ábra pedig az egyes anyagjellemzők esetén a megismételhetőség (egy laboratórium által végzett hat mérés adataiból számított
átlagos szórásterjedelem) és a reprodukálhatóság hibája olvasható le.
(A diagramon ábrázolt gömbök átmérője jelzi az adott jellemző esetén a
reprodukálhatóság hibáját.)
Az egyes anyagjellemzők megismételhetőségének
és reprodukálhatóságának hibája
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5. ábra

A mérési eredmények ismeretében a következő megállapítások
születtek:
— Közel a résztvevők fele számítógép segítségével határozta meg az
E értékét. A laboratóriumok többsége minden kritikai észrevétel nélkül
bizonylatolta a mérés eredményeit, jóllehet egy acél esetén irreálisnak
tekinthető eltéréseket kaptak. Az alkalmazott szoftvert nem vagy nem
kielégítően ellenőrizték a laboratóriumok.
— A kézi kiértékelést választók esetén a folyáshatár meghatározásánál leírt problémák jelentkeztek. Azon laboratóriumok, amelyek a részleges visszaterheléssel határozták meg a folyáshatárt, a hiszterézis
hurok által kijelölt egyenest tekintették a Hooke - féle egyenesnek. Ez
jóllehet kis ismétlési hibát eredményezett, de az ilyen módon kapott
értékeket nem lehet rugalmassági modulusnak tekinteni.
26

6 Rugalmassági modulusz

6. ábra
51
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263300

A Kontrakció

Megismátelhetőség

2565.6 -

9 Szakadásínyúlás

Ezen adatokból jól látható, hogy a körvizsgálat a metrológiai szempontból látszólag jól meghatározott és a napi anyagvizsgálati gyakorlatban ma már , konzervatívnak" tekinthető szakítóvizsgálat esetén is az
alkalmazott mérési módszerhez és kivitelezéséhez számos hasznos
tanácsot adhat az e szakterületen dolgozó anyagvizsgálóknak.
Az eredmények a vizsgálóhelyek minősítésére is természetesen feihasználhatók. Erre az ISO Guide 43. számú ajánlásban szereplő ún. 2
pontszámot használták fel a szervezők. A Z pontszám nem más, mint
egy szorzószám, amely a mért érték (egy laboratórium által meghatározott egyedi vagy átlag érték) és a helyes érték (a kísérletsorozat alapján
megállapított átlag) különbözetének, s az adott mérőszám mérési
bizonytalanságának (megállapított szórásának) hányadosa. Azon laboratóriumok, amelyeknél ez a pontszám 2-nél kisebb volt jó minősítést
kapott. A 3-nál nagyobb szorzószámmal jellemezhető laboratóriumok
esetén az akkreditációt csak megfelelően bizonyított helyesbítő
tevékenységek elvégzése után javasolták kiadni a szervezők. A 2-nél
nagyobb de a 3-nál kisebb szorzószám esetén az akkreditációs okiratot
kiadhatónak minősítették, de felülvizsgálati kötelezettséget írtak elő.
Az 1-5. ábrák tehát a résztvevő laboratóriumoknak az adott anyagjellemző meghatározásban való jártasságát is minősíthetik. A szürke sávok által határolt területen belüli eredmények (azaz a kétszeres szórás-
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sávon belül, Z-2) a megfelelő jártasságot mutatják. A sávokon kívül
esők (253) pedig azt jelzik, hogy az adott laboratórium részére az
akkreditáció egyenlőre nem adható ki,
Ezen értékelés eredményét a 8. és 9. ábrán bemutatott kördiagramok szemléltetik. Az egyiken a laboratóriumok által meghatározott
tényleges egyedi mérési eredmények, a másikon pedig a jellemzők átlagértékei alapján minősítik a körvizsgálat résztvevőit.
A laboratóriumok osztályozása

az egyedi mérési adatok alapján
Javítandó

349

megfelelő
3194

—

nam megfelelő

35 4

8. ábra

A laboratóriumok osztályozása
az átlagértékek alapján
megfelelő

544

kitűnő
2

nem megfelelő

164

9. ábra

Csak szerényen jegyzem meg, hogy Magyarország jól szerepelt e
körvizsgálaton is, amit oklevéllel is elismertek a szervezők. Ez azt jelentheti számunkra, hogy jól képzett személyzettel, hiteles mérőeszközökkel, s az adott eljárást jól alkalmazva végezzük vizsgálatainkat.

kítószilárdság esetén 499 és 4390, azaz 655 — 692 N/mm? széles tartomány), amelyek nem biztos, hogy elfogadhatók. Törekedni kell tehát
arra, hogy a megismételhetőség hibája mellett a vizsgálat reprodukálhatósági hibája is csökkenjen.
— Az is leszögezhető, hogy a korszerű, számítógépesített méréstechnikai eszközök önmagukban nem biztosítják a megfelelő szakmai
kompetenciát, sőt felértékelődik a szakmailag jól képzett és szakterületükön jártás személyzet iránti igény, aki képes ezen eszközök által
szolgáltatott mérési eredmények megfelelő ellenőrzésére.
- A laboratóriumokat akkreditáló szervezetek számára is fontos tanulságokat jelenthet a körvizsgálat eredménye, hiszen ráirányítja a figyelmet arra, hogy pusztán csak a minőségbiztosítási bizonylatok és a
kalibrációs okmányok ellenőrzése nem elégséges a vizsgáló helyek
szakmai kompetenciájának a megítéléséhez.
Úgy gondolom, hogy a bemutatott eredmények és azok értékelése
jól érzékelteti a körvizsgálatok szerepét a laboratóriumok munkájában.
Az értékelés során felsorolt megfigyeléseken túl a körvizsgálatok
előnyeit, értékeit a következőkben is meg lehet fogalmazni:
- növeli a vevők, illetve a mérési eredményeket felhasználók biztonságát és csökkenti kockázatukat;

— a laboratóriumokat minőségbiztosítási tendszerük hatékonyságának növelésében támogatja;
— az akkreditáló szervezetek kezébe objektív ítéletalkotáshoz szükséges adatokat nyújt;
- az EU-harmonizációs követelményekhez és a laboratóriumok kölcsönös elismeréséhez műszaki alapot szolgáltat;

— az adott szakterületen dolgozó szakemberek rangját, tekintélyét
növeli, segítheti tevékenységük társadalmi elismertségét.
Úgy vélem a fentiek alapján, hogy érdemes ehhez hasonló jártassági vizsgálatok rendszerét hazánkban is több szakmai területen megteremteni. Ez persze - tudom - nemcsak elhatározás kérdése. Ilyen
rendszer létrehozása, működtetése messze túlmutat az egyes laboratóriumok érdekein és természetesen lehetőségein. Ezért csak országos szinten lehet remény megfelelő szintű koordinálásukra és természetesen a pénzügyi forrásainak megteremtésére (erre nemzetközi
pályázati források is esetleg igénybe vehetők).
Cikkem megírásánál célom volt a hasonló szakterületen dolgozó kollégák tájékoztatása, de az a szándék is vezérelt, hogy felkeltsem mindazon hazai szervezetek érdeklődését is, anelyek tevőlegesen hozzájárulhatnak ilyen hazai rendszer kialakításához, s segíthetnek ennek
Magyarországon történő meghonosításában.

TT Érintésmentes nyúlásmérés
video-extenzométerrel

Összefoglalás
A körvizsgálat eredményei alapján a szervezők következő fontos
megállapításokat fogalmazták meg;
— A körvizsgálatban résztvevő 91 laboratórium által meghatározott
eredmények között jónak ítélhető az összhang. Tisztán statisztikai szempontból az állapítható meg, hogy a mérési eredmények az , európai"
középértékhez képest a kétszeres szórásmezőn belül helyezkedtek el.
— Miután a körvizsgálatban akkreditált és nem akkreditált laboratóriumok is részt vettek, így értékelni lehetett, van-e különbség az eltérő
s státuszú" vizsgáló helyek között. Ezen értékelés eredménye azt mutatta, hogy szisztematikus különbséget az akkreditálás puszta ténye nem
eredményezett. Sőt aggodalomra adhat okot, hogy a legszembetűnőbb
szakmai hiányosságok nagy részét éppen az akkreditált laboratóriumok
csoportjában tapasztalták.
-— A laboratóriumok nagy részénél tapasztalt jó ismételhetőségi érték
azt mutatja, hogy a mérési módszer megfelelő reprodukálási képességet
eredményez. Azonban azt is meg lehet állapítani, hogy a mért
középértékek között viszont olyan eltérések is akadtak (például a szaANYAGVIZSGÁLÓK LAPJA 1999/1
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