RmV-HELYZETKÉP

Méréstechnika

A D stand koordinátáit, a kísérletek alatt, a 6. ábra mutatja be, ahol

1, 2 és 3 a fotókamera pozíciója; PD a csapágyfedél felfogási síkja; PH
a hololemez, ill. PP ennek a síkja, míg AS a csapágyfedél szimmetriatengelye.
A síkholográfia alapján, a csapágyfedélnek — a saját rögzítőcsavarjai
irányában történő — d, lineáris elmozdulását az alábbi képlet adja meg:
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ahol: A - 632,8 nm a He-Ne lézerforrás hullámhossza;
R, 630 mm a megfigyelő és a csapágyfedél közötti távolság;
Ax, a sávok távolsága vízszintes irányban mérve;
oP] a megfigyelési szög a PD síkra merőleges irányához viszonyítva.
A 7. ábra egy ilyen körülmények között készített hologramot, míg a 8.
ábra, az ennek alapján, a fennti képlet segítségével, a csapágyfedél
saját elnozdulásmezejét mutatja be. A távolságokat a jobb oldali rögzítő
csavar tengelyétől mértük.

7. ábra

Összefoglalás
A holografikus interferometria rövid ismertetése után elemeztük a
módszer előnyeit és hátrányait a roncsolásmentes anyagvizsgálat szempontjából. Bizonyítottuk, hogy a HI módszer jól ki tudná egészíteni a
klasszikus roncsolásmentes vizsgálati módszereket, hozzájárúlván a
vizsgált alkatrész várható élettartamának a meghatározásához is.
A módszer alkalmazását egy hathengeres traktormotorból kiszerelt
csapágy merevségének a kiértékelésével illusztráltuk, melyhez a saját
tervezésű és kivitelezésű próbapadot használtuk.
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Repedésvizsgálat

a korszerű

A festékbehatolásos repedésvizsgálathoz — az eljárást szabadalmaztató által alapított — Helmult Klumpf Technische Chemie KG cég
Diffu-Therm készítményeit: a BDR-L piros jelzőfolyadék - BRE vagy
BRE-2 tisztító - BEA előhívó vizsgálórendszert ajánljuk, mert
5 valamennyi készítmény adagonként ellenőrzött és dokumentált
korrózívelem-tartalma; az összes klór-, fluor- és kéntartalma lényegesen

kisebb az MSZ EN IS0 3452-2 szabvány előírásainál is, és — természete-

sen - a korróziós hatás vizsgálati eredménye is negatív;
3 a rendszer vizsgálati érzékenysége — mert a jelzőfolyadék UV
fényre is érzékenyített -, a hiba-felismerhetősége az MSZ EN ISO
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8. ábra
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Diffu-Therm

készítményekkel

Előnyös a vízzel kezelhető vizsgálórendszerrel végezni a vizsgálatot, mert az 5, 10 és 25 literes kannákban forgalmazott szerek használata

gazdaságosabb, és munka- és környezetvédelmi szempontból még

kedvezőbb: a PB-hajtógáz helyett sűrített levegős szórófejet használunk,
és lényegesen kevesebb oldószer gőz kerül a munkatérbe, a mosóvíz

összegyűjthető, tisztítható és újra felhasználható, azaz víztakarékos,
illetve a leszűrhető tisztítási maradék kis térfogatú, azaz kevés és gazdaságosan kezelhető a gyengén veszélyes hulladéka.
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A mágneses repedésvizsgálathoz — az ugyancsak környezetbarát

3452-3 szabvány szerint ellenőrízve a lehető legjobb; ugyanakkor
5 mindenben kielégítik az EU-ban megszigorított környezet- és
munkavédelmi követelményeket is, azaz a BDR-L piros jelzőfolyadék
nem tartalmaz rákkeltő azofestéket, ásványolajmentes, vízzel is lemosható
és gyengén vízveszélyeztető; a BEA előhívó oldószere és a BRE tisztító

— Diffu-Therm MPS-S fekete, vagy MPS-F fluoreszcens narancs színű
mágnesezhető poros szuszpenzióit ajánljuk, melyek közül az MPS-52vel még 125 "C-os, illetve az MPS-F3-mal még 300 "C-os felületi hőmérsékletű szerkezeti elemen is elvégezhető a vizsgálat!

A vízzel lemosható BDR-L piros jelzőfolyadék és a vízbázisú BEA-W
előhívó vizsgálórendszert - kannás csomagolásban - azoknak a

kizárólagos hazai forgalmazója

nem tartalmaznak halogénezett szénhidrogéneket.

cégeknek ajánljuk, amelyeknél a rendszeres vizsgálati igény kielégítéséhez gazdaságos a technológiai sorba illeszthető vizsgálóhely
telepítése, illeteve nagy tömegű és méretű szerkezeteket gyártanak és

azok hegesztési varratainak vizsgálata - különösen a tartályok belsejében - rendszeres igény.
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