RmV-HELYZETKÉP

Minőségbiztosítás
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Bevezetés
Az ipari forradalom új fejezetet nyitott az emberiség történetében:
rohamos fejlődés indult meg a technika és a gazdaság területén is. Ez a
fejlődés — bár tendenciáját tekintve egyértelműen emelkedő jellegű —
változva növekedési és visszaesési szakaszokat tartalmaz.
Először a közgazdászok vizsgálták mélyrehatóbban a jelenséget és
Nikolaj Kondratyev fogalmazta meg 1926-ban a ciklusosságra
vonatkozó elméletét. E szerint a fejlődésben 50-60 éves periódusokat
lehet felfedezni, és a ciklusok emelkedő szakaszát jelentős találmányok,

külcstechnológiák megjelenése indítja el (71. ábra).
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leges, nagy teljesítnényű fémek és új anyagok jelentek meg: a polimerek, kompozitok, kerámiák. Ezek egymáshoz képesti relatív fontosságának változását az 1900-as évektől kezdődően a 2. ábra mutatja [2]. Az
ábrából kitűnik, hogy a fémeknek (ötvözeteiknek) az új anyagok növekvő
jelentősége ellenére még ma is nagy fontosságuk van. Ez a megállapítás különösen a szerkezetépítés (épület- és tartószerkezetek; járműszerkezetek; energiaipari szerkezetek, berendezések; vegyi- és élelmiszeripari berendezések stb.) területére igaz.
A Fraunhofer Institute (Karlsruhe) kutatásai alapján az Euromaterials
az 1994. májusi számában összehasonlítást közöl a jövő századi
szerkezeti anyagok 2000. évi előre jelzett státuszáról [3]. Az összehasonlítás alapja a fent jelzett nagy teljesítményű (fokozott követelményű)
anyagok 1993-ban elfoglalt státusza és annak várható változása az
alapkutatás — alkalmazott kutatás — piaci megjelenés — rendszeres felhasználás folyamatban. A tanulmány szerint a sorban a nagy teljesítményű fémes anyagok állnak elöl.
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1. ábra. Kondratyev — ciklusok

Az egyes ciklusokhoz tartozó meghatározó események fellépése a
görbeszakaszok mélypontjához tartozik. Mint az ábrából kitűnik, jelenleg
az 5. Kondratyev-ciklusban vagyunk [1], amelyben az információs technika, a tudásalapú társadalom a meghatározó tényezők. Erre a szakaszra a minden téren megnyilvánuló magasabb igények jellemzőek. A fogyasztó, a felhasználó a szerkezeti anyagokkal szemben is új követelményekkel lép fel: a megkívánt minőséget biztosan garantáló, egyenletes tulajdonságú anyagokat igényel, amelyekkel
— újszerű konstrukciós megoldások lehetségesek;
— kisebb fajlagos anyagfelhasználás mellé kedvező hatékonyságú
feldolgozási technológia társul;
— a biztos és tartós üzemeltetés garantált;

— a megsemmisítés, vagy a termelésbe való visszaforgatás (újrahasznosítás) a környezet minimális károsításával jár.
Vagyis a termék ,korszerűségét", használati értékét többé már nem-

csak az egyszerű célra való alkalmassága dönti el, hanem gazdasági,
esztétikai, ergonómiai, biztonsági és ökológiai megfontolások is közrejátszanak a minősítésben.
A történelem során a természeti anyagok (fa, bőr, kövek) mellett a
műszaki szerkezetek legfontosabb anyagai a fémek voltak. A XX.
században a ,klasszikus" szerkezeti anyagok palettája kibővült, külön-
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2. ábra. Szerkezeti anyagok fejlődése

A vizsgáló felelőssége
A szerkezetek gyártásában a fémes anyagok között ma is meghatározó szerepe van az acélnak.
Az ipar a felhasználási céltól függő tulajdonságokkal rendelkező
szerkezeti acélok széles skáláját kínálja a felhasználóknak. A következőkben csak példaképpen a hegeszthető szerkezeti acélokkal kapcsolatos néhány — az anyagvizsgálókat közvetlenül is érintő — problémával
foglalkozunk röviden, megjegyezve, hogy a vizsgálókra vonatkozó megállapítások általános érvényűek.
A felhasználói igény a nagy szilárdságú, egyben elegendően szívós
és kedvező technológiai tulajdonságú acélokra irányul. A téma gazdasági és műszaki szempontból egyaránt fontos, mert a nagyobb szilárdságú
anyagból könnyebb önsúlyú szerkezet készíthető, miközben a kisebb
falvastagság növekvő biztonságot jelent a rideg töréssel szemben.
A szilárdság növelésére elméletileg sokféle lehetőség van. Nagyon
leegyszerűsítve a kérdést, ezek négy fő csoportba sorolhatók (3. ábra).

A hegeszthető szerkezeti acélok esetében azonban ezek közül a bea" Magyar Mérnökakadémia
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3. ábra. Szilárdságnövelési lehetőségek

előnyök kihasználása, ugyanis a ferrit szilárdsága jelentős mértékben
növelhető a ferritben oldódó ötvözőelemekkel. A legnagyobb szilárd-

ságnövekedést az intersticiósan oldódó karbon biztosítaná, azonban a

széntartalom növelése csak viszonylag szűk határok között lehetséges,
mivel a szívósságot csökkenti és edződési veszélyt okoz. Ugyanakkor a
szubsztituciósan oldódó Ni a szilárdságot és a szívósságot is növeli.
Még jobb eredményt ad a szemcsefinomító ötvözők használata. Ez
látható a [4] alapján bemutatott 4. ábrán is.
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4. ábra. Az acél fejlesztésének fő irányai

A hegesztett szerkezetekben különösen fontos követelmény a megfelelő szívósság, vagyis hogy az acél ellenálló legyen a repedés keletkezésével, valamint a meglévő repedés terjedésével szemben is. A követelményeknek a különlegesen dezoxidált, csökkentett széntartalmú,
mikroötvözött, kén- és zárványszegény acélok felelnek meg; amelyek
szemcsefinomsága a Taylor-skála szerinti 5-ös, vagy annál nagyobb jelzőszámmal jellemezhető.
Egy adott kémiai összetételű anyag tulajdonságait a szövetszerkezete határozza meg. A szövetszerkezet egyik mennyiségi jellemzője a
szemcsenagyság, ami az ausztenit szemcseméretétől és a hűlési viszonyoktól függ. Ugyanakkor megjegyzendő, hogy a szemcseméret-változás jellege is eltérő a különböző anyagoknál : míg például a csak Si-al
dezoxidált anyagban a 900-1300 "C hőmérsékleti tartományban a változás folyamatos (5a. ábra), az Al4-Ti-al dezoxidált finomszemcsés acél
esetében az 1100 "C körüli hőmérsékleten ugrásszerűen durvul a szemcseszerkezet (5b. ábra). A finomszemcsés anyag mind a melegalakításnál lezajló hőciklusokra, mind a hegesztési hőfolyamatokra fokozottan
érzékeny.
A BME Mechanikai Technológia Tanszékén kísérleteket végeztünk a
növelt folyáshatású, szemcsefinomított acélok hőfolyamatoktól függő
szemcsedurvulásának vizsgálatára. WTX70 típusú anyagon végzett
vizsgálatok eredményeként megállapítottuk, hogy az eredetileg 12-es
szemcsefinomságú anyag -40 "C alatti kritikus átmeneti hőmérséklete
(TTKY) az eldurvult 5-7 jelzőszámú szemcseszerkezet esetében drámaian megváltozott --20 "C körüli értékre. Mindezekből egyértelműen
következik, hogy a hasonló anyagok feldolgozása csak szigorúan előirt,
betartott és folyamatosan ellenőrzött technológiával engedélyezhető.
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5b. ábra. Az acél szemcsenagyságának változása
(finomszemcsés acél)

A hegesztett szerkezetek törését szinte kizárólag a feszültséggyűjtő
helyekről kiinduló repedések okozzák. A hegesztett kötések egyértelműen feszültséggyűjtő hatásúak részben a varratok geometriai kialakítása,

részben a kötés szövetszerkezeti inhomogenítása, valamint az esetle-

ges anyagfolytonossági hiányok (varrathibák) miatt. Különösen veszélyesek az éles bemetszést jelentő kétdimenziós, repedés jellegű hibák,
mivel azok a kisebb szívósságú anyagokban az igénybevételtől függően
rideg törtés, vagy fáradt törés kiinduló helyei lehetnek.
Ömlesztő hegesztéseknél gyakori az alakhibák közé sorolt 500 kódjelű szegélyhiba. Ez a felületen megjelenő, a varratszegélyben kialakult
- gyakran éles - bemetszés jellegű hiba. Ismeretes, hogy a ridegtörési
veszély szempontjából a felületi hibák lényegesen veszélyesebbek a
belső hibákhoz képest — és ez a jelenség fokozottan mértékben érvényes az acél folyáshatárának növekedésével. Különböző folyáshatárú
acélokat vizsgálva az Rsg.a - 280-1480 MPa tartományban, [5] összehasonlítást tett az ugyanolyan geometriájú felületi és belső anyaghiba
esetében. Az eredmények egyértelműen igazolták, hogy a felületi hibák
veszélyesebbek, valamint azt is, hogy a repedés-terjedési érzékenység
a szilárdság növelésével erőteljesen növekszik.
Mindezekből világos, hogy a nagy szilárdságú, hegeszthető acélok
esetében fokozott gondot kell fordítani a varratszegélyek ellenőrzésére
és a hőhatásövezet repedésvizsgálatára; felértékelődnek a vizuális, penetrációs, mágnesporos és örvényáramos felületi vizsgálati módszerek;
igény jelentkezik új eljárások alkalmazására; objektív, reprodukálható és
dokumentált vizsgálatokra van szükség. Ez mind az anyagvizsgáló felelősségének növekedését jelzi.
Egy termék megbízhatósága a technológia és az ellenőrzés függvénye. A megbízhatóság valószínűségszámítási alapon a

to 7 1-(1-t)(1-t)

összefüggéssel számítható (6. ábra), ahol a ta a termék megbízhatósága, a ta technológia, és a t, az ellenőrzés megbízhatóságát jelenti. Az
ábrából is egyértelmű, hogy egy bizonyos megbízhatóság elérhető nagy
megbízhatóságú technológiával (gépesített gyártás) és viszonylag kisebb mennyiségű ellenőrzéssel, vagy úgy is, hogy a gyártás kevésbé
megbízható, nem homogén minőségű, ebben az esetben azonban fokozott ellenőrzés szükséges. Ez utóbbi nem csak mennyiségi, de minőségi értelemben is igaz.
A megbízhatóbb, jobb minőségű termék előállítására irányuló erőteljesen megnövekedett fogyasztói igények teljesítése az egész folyamat
minél részletesebb megismerését, ellenőrzését és vizsgálatát követeli

még mind műszaki, mind gazdasági szempontból. Ebben a folyamatban
egyre nagyobb és felelősségteljesebb feladat hárul az anyagvizsgálókra
és ezen belül kiemelten a roncsolásmentes vizsgálatokat végzőkre.
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6. ábra. Termékminőség a technológia és az ellenőrzés függvényében

Repcdés-kimutatás valószínűsége, "/a

A roncsolásmentes vizsgálatokat széleskörűen alkalmazza
az ipar a legkülönbözőbb felPT különleges
adatokra. A hagyományos el80
járások mellett számos új alkalmazási terület található a palet60
PT hagyományos
tán. Ezek nagyobbik része
40
nem univerzális jellegű, hanem
UT felületi hullámokkal
valamely korszerű technoló20
giához kötődő hiba-specifikus
eljárás. Meg kell jegyezni e
Repedésmélység
mellett, hogy még a rokon célú
eljárások között is vannak az
7. ábra. Felületi hibakimutatási
eredményesség tekintetében
érzékenység összehasonlítása
lényeges különbségek. Ezt jól
érzékelteti a 7. ábra, amely néhány felület-vizsgáló eljárást hasonlít
össze a repedés kimutatási érzékenységük (hatékonyságuk) szempontjából.
Az ábra is jelzi, és az előzőekben megfogalmazott gondolatokból ís
következik, hogy az anyagvizsgáló adott esetben nemcsak a vizsgálat
szakszerű elvégzéséért, hanem a célnak leginkább megfelelő eljárás,
azon belül a módszer megválasztásáért is felelősséggel tartozik.

A GTE szerepe
Az anyagvizsgáló végigkíséri a terméket annak gondolata
megszületése pillanatától a gyártáson keresztül az üzemeltetés végső
pillanatáig. Szerepét és helyét a minőségbiztosítási folyamatban a 8.
ábra szemlélteti. Munkája ellátásához széles körű tárgyi ismeretre, szak-

mai elkötelezettségre és nem utolsósorban magas szintű etikai magatartásra van szükség. A szakmai megfelelősség iniciálására és gondozására kezdettől fogva a Gépipari Tudományos Egyesület vállalkozott.
Az első, e téren kifejtett tevékenysége az ipari röntgenvizsgálatokkal
kapcsolatos. Magyarországon a radiográfia ipari alkalmazásának kezdete 1948-ra tehető. Az akkori Híradástechnikai Tudományos Egyesületben működő néhány szakember felismerve a radiográfia fontosságát és
látván, hogy a helyzet sem a vizsgáló szakember ellátottság, sem berendezések szempontjából nem kielégítő, hozzálátott a megfelelő hazai
szabványok és röntgenberendezések kérdésének rendezéséhez. Ez a
munka 1952-ig a Gépipari Tudományos Egyesület Technológiai Szakosztálya keretében folyt.
1957. május 29-én a Technológiai Szakosztályból kivált csoport megalakította a GTE Anyagvizsgáló Szakosztályt, amely hat szakbizottságot
állított fel. Ezek egyike a .Roncsolásmentes belsőhiba-kutatási", későbbi nevén ,Roncsolásmentes Anyagvizsgáló Szakbizottság" (RASZ) volt.
A szakbizottság célja a roncsolásmentes anyagvizsgálati kultúra fejlesztése; új módszerekről, ezek eredményeiről széles körű tájékoztatás adása. Ennek megfelelően a fő feladatait a következőkben fogalmazta meg:
-— szabványosítási munkában való részvétel;
— eszközfejlesztési munkában való részvétel;

— vizsgálószemélyzet képzése;
— szakmai információs tevékenység;
— bekapcsolódás a nemzetközi szakmai életbe.
A szakbizottságban kezdetben még együtt voltak a radiográfiai és az
ultrahangos eljárások, azonban a fejlődés következtében 1961-ben a
szakbizottságon belül különvált a Radiográfiai Szakcsoport és az Ultrahangos Szakcsoport, ez utóbbi magába foglalta a felületvizsgáló szakembereket is.
A szakcsoportok munkájában kezdettől fogva a legkiválóbb ipari
szakemberek, kutatóintézeti munkatársak és egyetemi oktatók vettek
részt.
A GTE és ezen belül a szakbizottság történetével és munkásságával
az elmúlt években, részben a jubileumi események kapcsán, több elő-

adás, cikk foglalkozott. Részletes információk találhatók a témáról például a (6], [7], [8] és [9]-ben. Ezúttal csak az előadás szempontjából fon-

tosabb néhány évszám kiemelése indokolt a RASZ ,újabb kori" törté-

netéből kronologikus felsorolásként :

1970.
-— csatlakozás a Nemzetközi Roncsolásmentes
Szövetség (ICNDT) szervezethez.
1973.-a

Anyagvizsgáló

VII. Roncsolásmentes Anyagvizsgáló Világkongresszuson
(WCNDT) a vizsgálószemélyzet képesítésével foglalkozó
testület felkérése alapján részvétel a harmonizációs előkészítő
bizottság munkájában.

1974—76. — átállás a 3 fokozatú oktatási rendszerre.

1983. z bilaterális szerződés az ÖGÍZP-vel.
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8. ábra. Az anyagvizsgálat helye a minőségbiztosításban
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1986. — bilaterális szerződés a DGZÍP-vel.

1994. - az EN473 európai szabvány átvétele a magyar szabvány rendszerbe.
1995.
- IX. Roncsolásmentes Anyagvizsgáló Szeminárium. Az önálló
magyar roncsolásmentes vizsgáló szervezet megalakítása gondolatának felvetése.
1997. — új szervezeti, működési forma keresése a RASZ részére, az
együttműködés célszerű és lehetséges formáinak vizsgálata
más szakmai szervezetekkel,
A felsorolás korántsem teljes, de így is érzékelteti, hogy egy társadalmi szervezet milyen jelentős szerepet játszhat egy-egy problémakör kezelésében; egyben arra is utal, hogy a szakma érdekében a tudományos egyesület és a rokon célú szervezetek között a lehetőség
szerinti szoros együttműködésre van szükség.
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RmV-HELYZETKÉP

Minőségbiztosítás

Összefoglalás

Irodalomjegyzék

A korszerűbb anyagok használata, a szerkezetek működési biztonságának fokozására irányuló igények előtérbe helyezik a roncsolásmentes anyagvizsgáló tevékenységét.
Megnőtt a vizsgáló felelőssége az eljárások kiválasztása és
leghatékonyabb alkalmazása, valamint a vizsgálati eredmények interpretálása terén. Ehhez a technikai fejlődés olyan eszközöket adott a
vizsgáló kezébe, amelyek révén mind pontosabb hibadiagnózis készíthető, a törésmechanika eredményei alapján pedig a feltárt hibák
tényleges veszélyességét — az adott igénybevételi viszonyok között — az
elfogadható kockázat szintjén el lehet bírálni.
A végső minősítés elkészítéséhez azonban a vizsgálati eredmények
mellett számos más tényezőt is figyelembe kell még venni a környezeti
és társadalmi kockázatok minimalizálása érdekében.
Az anyagvizsgáló munkája tehát sok szálon kapcsolódik más
területekhez; a kívánt cél elérése érdekében együttműködésre van szükség a különböző szakmai, tudományos és érdekvédelmi szervezetek
között.
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A roncsolásmentes vizsgálók tanúsítása
a nyomástartó berendezések különféle
előírásai

Dr. Somogyi Sándor

szerint

A nyomástartó berendezést gyártók régi vágya, hogy egységes
előírások szerint tervezett, gyártott és vizsgált berendezésekkel jelenhessenek meg a piacon. Ez a vágy, úgy tűnik, még sokáig csak álom
marad, annak ellenére, hogy a globalizáció kényszerű hatására megindult harmonizáció ezen a területen is elkezdődött. Az eredmények bíztatónak tűnnek, mindaddig, amíg alaposabban vizsgálat alá nem vesszük
a megjelent irányelveket és más előírásokat.
Kezdjük az EU rövidesen hatályba lépő 97/23/EC sz. irányelve
előírásrendszerének az elemzésével. Ez az irányelv már a global
approach, az átfogó megközelítés elvének megalkotása és bevezetése
után született, ún. generációs irányelv. A nyomástartó berendezésekre
vonatkozó, kötelező és lényeges biztonsági követelmények az irányelv I.
függelékében találhatók. A 3.1.3. sz. szakasz tartalmazza a személyzet
tanúsítására vonatkozó előírásokat:
A nyomástartó berendezések kötéseinek roncsolásmentes vizsgálatátcsak megfelelően minősített személy végezheti, A III. és IV. osztályba tartozó berendezések vizsgálatát végző személyzet minősítését a
tagállamok által a 13. cikkely alapján elismert független harmadik fél
végezheti,
A nyomástartó berendezések osztályba sorolása a hivatkozott irányelv II. függelékében található nomogramok segítségével viszonylag
könnyű, ezzel nem kívánok részletesen foglalkozni. Az említett III. és IV.
osztály nagyjából megfelel a hazai szabályzatok szerinti közepes és
nagy veszélyességű nyomástartó edényeknek, illetve az A kategóriájú
kazánoknak. Ide kell sorolni még a biztonsági szerelvényeket is (IV. osztály), ahol szintén adódhatnak roncsolásmentes vizsgálati feladatok.
Természetesen főleg a gyártás során, gondolok itt elsősorban a szerelvényházak, vagy a záró felületek repedésvizsgálatára, pl. felrakó hegesztés után.
Nézzük, mit tartalmaz a hivatkozott 13. cikkely:

Elismert (független) harmadik félként működő szervezetek
1. A tagállamok kötelesek értesíteni a Bizottságot és a többi tagállamot azon szervezetekről, amelyeket az I. függelék 3.1.2. és 3.1.3.
bekezdéseiben leírt feladatok végzésére elismertek.
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A Bizottság köteles az Európai Közösségek hivatalos lapjában az elismert szervezetek listáját közzétenni, az elismerés tárgyát képező feladataik feltüntetésével. A Bizottságnak a listát naprakészen kell vezetnie.
2. A tagállamoknak a IV. függelékben leírt feltételeket kell alkalmazniuk a szervezetek elismerésénél. A vonatkozó harmonizáló szabványoknak megfelelő szervezetekről vélelmezni kell, hogy megfelelnek a
IV. függelék vonatkozó követelményeinek is.
3. A tagállam a már elismert szervezettől köteles visszavonni az elismerést, ha úgy ítéli meg, hogy a szervezet már nem felel meg a 2. bekezdésben leírt követelményeknek. Az elismerés visszavonásáról egyidejűleg értesítenie kell a tagállamokat és a Bizottságot.
A kereszthivatkozások miatt el kell olvasni a IV. függelék követelményeit is, nevezetesen;

:

Alapkövetelmények a 12. cikkelyben hivatkozott
bejegyzett testületek és a 13. cikkelyben hivatkozott
elismert független harmadik félként tevékenykedő
szervezet kijelölésénél
1. Az értékelő és tanúsító tevékenység végrehajtásáért felelős
let, annak igazgatója és személyzete nem lehet a testület által
őrzött nyomástartó berendezés vagy rendszer tervezője, gyártója,
tója vagy szerelője, sem a felek meghatalmazott képviselője. Nem

testüellenszállívehet

részt közvetlenül a nyomástartó berendezés tervezésében, gyártásá-

ban, forgalmazásában vagy karbantartásában és nem képviselheti az e
tevékenységekben érintett feleket és az intézményt.
Ez a feltétel azonban nem zárja ki műszaki információcsere lehetőségét

a nyomástartó berendezések, vagy létesítmények gyártója és a bejegyzett testület között.
2. A testület és személyzete köteles az értékelést és tanúsítást a
szakmai függetlenség és a műszaki hozzáértés legmagasabb fokán
végezni és legyen mentes minden olyan, elsősorban a tanúsítás eredményében érdekelt személyektől vagy csoportoktól származó hatástól
és befolyástól, különösen a pénzügyitől, ami befolyásolhatja a tanúsítás
eredményeinek megítélésében.
3. A testület rendelkezzen az ellenőrzési és felügyeleti tevékenység
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