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ÁLLAPOTELLENŐRZÉS

Végeselemes módszer alkalmazása
csővezetékekben lévő korróziós hibák
veszélyességének értékelésére
Lenkeyné dr. Biró Gyöngyvér1- Balogh Zsolt! - Dr. Tóth László!- Harmati István?

Abstract

Bevezetés
Napjainkban mintegy 100000 km hosszúságú az olaj- és gáztávvezetékek hossza a világon. Ezek meghibásodása számos okra vezethető vissza. Az esetek mintegy 3096-ban valamilyen külső behatás az
ok, de igen jelentős, mintegy 2096, a korróziós hiba okozta törés,
meghibásodás [1].
A csupán korróziós hibával rendelkező csöveknél az üzemeltető
számára mindenkor az a döntő kérdés, hogy az ilyen csőszakasz biztonságosan üzemeltethető-e, ki kell-e váltani, illetve mekkora biztonsági
tartalékkal rendelkezik egy esetleges tönkremenetellel szemben?
A tönkremeneteli nyomások becslésére a napjainkban használatos
szabványok, műszaki előírások más-más összefüggést adnak meg,
amelyeket eltérő (a szabványokban általában nem megadott) tönkremeneteli kritérium alapján határoztak meg. Ebből következik, hogy a
csővezeték üzemeltetője egészen eltérő mértékű látszólagos" biztonsággal (konzervativizmussal) üzemeltetheti a csővezetéket attól függően, hogy melyik módszert választja. Példaként az 7. ábra mutatja a
különböző módszerekkel számolt tönkremeneteli nyomásértékek összehasonlítását. Ebből látható, hogy a különféle módszerek eltérő biztonsági tartalékot jelentenek.
A gyakorlat szempontjából az a legfontosabb kérdés, hogy ezek az
előírások mennyire konzervatívak, illetve hogy a végeselemes számításokkal mennyivel lehet a valóságot jobban tükröző tönkremeneteli
nyomásértékeket kapni? E kérdés megválaszolása napjainkban kulcsfontosságú, és a szakemberek igen jelentős erőfeszítéseket tesznek a
,valósághű modellek" kialakítására [2-3].
Ebből következően munkánk célja, hogy elemezzük a végeselemes

—6e— ASME B31.G
—5— RSTRENG
1 4—- DNV RP-F101

P-tönkremeneteli, MPa

Danger analysis of the pipelines corrosion pits by means of
finite element method. Fracture of the pipelines is caused in about
2099 by corrosion pits [1]. Therefore this constituted the subject of our
comparison analysis and investigations
[4, 5].
The bursting pressure vs. maximum pit depth calculated by finite element method according three failure criterions (Fig. 7-9) and five engineering methods (Fig. 10) for the defective pipelines sections (external
diameter: 406 mm, wall thickness: 8 mm) having real and simplified
forms (by Fig. 6) corrosion pits.
The calculated bursting pressures were compared with the real pressures measured by water pressure tests on the defective pipelines sections (Fig. 12-15). The results of these are following:
- The finite element method used the 3" eriterion gives the best estimations for the bursting pressures (Fig. 14). The real bursting pressures are
with high probability within a pressure band calculated both on the internal and external sides of the deepest points of the simplified pits.
- Used the 3 criterion and the simplified pit models the finite element
method is very appropriate to estimate the bursting pressures and to
determine the safety diagrams.
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1. ábra. A becsült tönkremeneteli nyomás függése a relatív
hibamélységtől különböző módszerekkel számítva

módszer alkalmazásának lehetőségét és pontosságát a tönkremeneteli
nyomás becsléséhez [4-5]. A számítások ellenőrzésére repesztési kísérleteket végeztünk. A modellezéseket a valós hibageometria alapján,
illetve többféle egyszerűsített hibamodellel is elvégeztük, különböző
tönkremeneteli kritériumok alkalmazásával. Az eredmények alapján elemeztük a hibamodellek közti különbségeket, valamint az eltéréseket a
mérési eredményektől és a néhány mérnöki módszerrel számolt
tönkremeneteli nyomásértéktől.

A tönkremeneteli nyomások becslése

a valós hibamodell alapján
A valós hibamodell előállításához szükség volt a 3D-s hibageometria
feltérképezésére, amelyhez egy speciális mérési módszert dolgoztunk
ki. A korróziós hibákat műgyantával öntöttük ki. Az így kapott negatív
mintákon, lézeres távolságmérési technika segítségével, meghatároztuk
a hibafelület tximm-es sűrűségű hálópontjainak térbeli koordinátáit. A
lézeres távolságmérő eszközt egy vízsugaras vágó berendezés CNC
vezérlésű mozgató-keretére rögzítettük a mérés elvégzéséhez (2. ábra),
és azt vízszintes síkban programozva mozgattuk úgy, hogy a vízsugaras

! Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány, Logisztikai és Gyártástechnikai
Intézet, Miskolc
2 Mol Rt., Siófok
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vágófej megállt minden rácspontban, és a mérésadatgyűjtő rendszer
ekkor rögzítette a lézeres távolságmérő jelét. Összesen 8 db csőszakülső átmérője

CO pop 7 SMYS 69

1000
o
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o

Az ily módon kapott valós hibageometriát ezt követően a MARC
végeselemes programrendszerben felépített és behálózott geometriai
modelljére transzformáltuk, melynek eredményeképpen rendelkezésre
állt a hibát tartalmazó cső végeselemes számításra alkalmas, behálózott
modellje.
Az így előállított modelleken rugalmas-képlékeny számítást végeztünk, amelyekhez a valódi feszültség-valódi nyúlás diagramokat szakítóvizsgálattal határoztuk meg. A cső-anyag szilárdsági jellemzőinek
minimális értékei: Roy - 334 MPa, R,, - 468 MPa. Terhelési feltételként
fokozatosan növekvő belső nyomást és a csővégeken ható, a belső
nyomással arányosan növekvő, cső irányú húzást alkalmaztunk (ez felel
meg a nyomáspróba valódi terhelési feltételeinek).
A tönkremeneteli nyomások meghatározásához három különböző
tönkremeneteli kritériumot alkalmaztunk:
1. A gyűrű feszültség 69 MPa-lal haladja meg a folyáshatár értékét:

Feszültség, MPa

kaszon lévő 12 db hibáról készült minta. A csövek
D - 406 mm, a névleges favastagsága 8 mm volt.

K1/1
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4. ábra. A maximális főfeszültség és a redukált feszültség változása

Valós hibamodell

2. A redukált feszültség (von Mises) 69 MPa-lal haladja meg a fo-

lyáshatár értékét:
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3.A redukált feszültség eléri a szakítódiagram alapján meghatározható, képlékeny instabilitás kezdetéhez tartozó feszültséget
(a szakítóvizsgálatnál a maximális erőnél fellépő valódi feszültség):
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A számításokat minden modell esetén addig a nyomás értékig
végeztük, amíg a redukált feszültség értéke a hiba legmélyebb pontjában elérte a 3. kritérium szerinti értéket,
A 3. ábra a redukált feszültség eloszlását mutatja egy valós hibamodell esetén a hiba környezetében. Az ábrából látható, hogy a legnagyobb feszültség a hiba legmélyebb pontjában alakul ki. A tönkremeneteli nyomásértékeket úgy határoztuk meg, hogy vizsgáltuk a tönkremeneteli kritériumnak megfelelő paraméter maximumának a változását

25

a nyomás függvényében a hiba legmélyebb pontjában a cső külső és
belső felületén (K1/1 hiba)

(ahol SMYS a szabvány által megkövetelt
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2.

kritérium - külső pont

A 3. kritérium - külső pont

Hibamélység, mm " x3. kritérium - belsö pont
5. ábra. Valós hibamodellekkel, a különböző kritériumokkal
meghatározott tönkremeneteli nyomás értékei a legnagyobb hibamélység
függvényében

a nyomás függvényében, amely alapján meghatározhatóak voltak a kritériumoknak megfelelő
feszültségértékekhez tartozó kritikus nyomásértékek (4. ábra). A hibákat tartalmazó modellek
esetén a feszültségeket a hiba legmélyebb pontjában elemeztük a cső külső és belső felületén is.
Az ily módon meghatározott tönkremeneteli
nyomás értékeket a valós hibamodellre az 5.
ábra mutatja valamennyi hibára a hibamélység
függvényében.

ELL LEÉLT

ELTETT TT]

Az egyszerűsített
hibamodellek

3. ábra. A redukált feszültség eloszlása egy korróziós hiba körü
(K1/1

hiba; 6.9) MPa

belső nyomásnál)

Annak érdekében, hogy megvizsgáljuk annak
a lehetőségét, hogy a valós hibaalak helyettesíthető-e valamilyen egyszerűbb felülettel, háromféle egyszerűsített hibamodellt dolgoztunk ki. A
valós hibát először egy téglatesttel, majd egy
másodfokú parabolikus illetve egy hatodfokú
felülettel helyettesítettük. Ezek felépítésénél azt
a módszert alkalmaztuk, hogy az egyszerűsített
alakú hiba mélysége megegyezett a mért
hibamodell legmélyebb pontjának mélységével, a
befoglaló méreteit pedig az alkalmazott végeselem háló sűrűségének megfelelő legközelebbi
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hálópontokhoz igazítottuk. A végeselem háló méretét a cső hossz-

Az eredmények alapján több megállapítás tehető:

irányában és a kerület mentén 3 mm-re választottuk a túlságosan nagy

— Az 1. kritérium alkalmazása esetén többségében a valós hibamodellre
adódtak a legkisebb, és a parabolikus modellre a legnagyobb tönkremeneteli nyomás értékek. Kivételt képez három nagyobb mélységű,
közel azonos, viszonylag kisebb befoglaló méretű (pittingszerű) hiba.

elemszám elkerülése végett. Így a hiba befógláló méreteit az egyszerűsített hibamodellek legfeljebb 1,5 mm eltéréssel közelítették.
A megfelelő hiba-alakokat a valós hibákhoz hasonló módon illesztettük a hiba nélküli csőszakaszra. A három alkalmazott egyszerűsített
hibamodell alap-geometriájára mutat egy-egy példát a 6. ábra, amelyek
alapján az ép cső geometriájából generáltuk a hibamodelleket. A véges-

— A 2. kritérium alkalmazásakor a legtöbb esetben a háromféle hibamo-

dellre közel azonos tönkremeneteli nyomás adódott. Kivételt képez a három

legnagyobb kiter-

jedésű hiba.
- A 3. kritérium alkalmazásakor az előző kritériumhoz képest általában csökkentek a különbségek a tönkremeneteli nyomások között. A 3
mm-nél kisebb, illetve az 5 mm-nél nagyobb
mélységű hibák esetén kis eltérések (1,5 MPanál kisebb) adódtak a tönkremeneteli nyomásokban, míg a 3 és 5 mm közötti hibáknál az eltérések nagyobbak (1,5-2,7 MPa). Ez utóbbi
hibák mindegyike viszonylag nagyobb kiterjedésű volt.
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6. ábra, Az egyszerűsített hibamodellek geometriai modelljei:
a) parabolikus modell; b) léglatestes modell; c) hatodfokú felület

elemes hálót — az előzőekben leírtaknak megfelelően — úgy alakítottuk
ki, hogy a cső vastagságának irányában 3 elem helyezkedjen el, hosszilletve keresztirányban pedig 3x3 mm-es hálóméretet alkalmaztunk. Az
egyszerűsített hibamodellekkel számított tönkremeneteli nyomásértékeket a különböző kritériumok esetén a 7— 9. ábrák mutatják (a
külső felületen ébredő feszültségek alapján).
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1. kritérium: c1-SMYS1t69
20

3. kritérium: Gegz Rm

a legnagyobb hibamélység függvényében a valós és a különböző
egyszerűsített hibamodellekre

a Téglatestes modell

5

TA Parabolikus modell
X Hatodfokú parabolikus

mm

7. ábra, Az I. kritériummal meghatározott tönkremeneteli nyomás
értékei a legnagyobb hibamélység függvényében a valós és a különböző
egyszerűsített hibamodellekre

2. kritérium: oregzSMYS--69

A tönkremeneteli nyomások becslése

mérnöki módszerekkel
A mérnöki módszerek pontosságának értékelés céljából kiválasztottunk a tönkremeneteli nyomás becslésére szolgáló öt olyan számítási
módszert, amelyek különböző műszaki irányelvekben, szabványokban,
publikációkban szerepelnek [6]:
1. ASME B31G;
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8. ábra. A 2. kritériummal meghatározott tönkremeneteli nyomás értékei
a legnagyobb hibamélység függvényében a valós és a különböző
egyszerűsített hibamodellekre
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10. ábra. A különböző mérnöki módszerekkel becsült tönkremeneteli

nyomás értékei

rozására (a méréseket a Miskolci Egyetem Mechanikai Technológiai
Tanszékének Anyagvizsgáló Laboratóriumában végeztük). A nyomáspróba közben nyúlásmérő bélyeges méréssel regisztráltuk néhány
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kiválasztott hiba környezetében az alakváltozásokat, a modellezés ered-

ményeinek ellenőrzése céljából. A méréskor a vizsgált hibákhoz közel a
hiba alatt és mellett, valamint egy esetben a hibától távoli ép csőszakaszon helyeztünk el nyúlásmérő bélyegeket. Minden mérési pontban a
kereszt- és hosszirányú nyúlásokat is mértük.
A mérőbélyeges mérés és a végeselemes modellezés összehasonlítására egy példát mutat a 11. ábra. Ebből látható, hogy a számított és
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További jelölések;
D
- a cső külső átmérője, mm
t

-

a cső falvastagsága, mm

Feszültség, MPa

d
a hiba legnagyobb mélysége, mm
L — alhiba hossza, mm,
YS
a folyáshatár, MPa,
UTS a szakítószilárdság, MPa.
A fenti összefüggésekkel kapott tönkremeneteli nyomás értékeket a 10. ábra szemlélteti. Az
eredményekből látható, hogy a különböző használatos mérnöki módszerek között jelentős különbségek vannak, a becsült tönkremeneteli nyomás értékek között 3-5 MPa közé eső eltérések
is lehetnek. Tehát a csővezeték üzemeltetője
egészen eltérő mértékű látszólagos" biztonsággal (konzervativizmussal) üzemeltetheti a csővezetéket attól függően, hogy melyik módszert választja.

A mérési és a modellezési
A
eredmények

Nyomás,

összehasonlítása
vo

A vizsgált

,

csőszakaszon

vo,

- a csővégek

lezárását követően — nyomáspróbát végeztünk a

tényleges tönkremeneteli

6

nyomások

meghatá-

:

—e— Főfeszültség irányú feszültség (mért)
—6-Z irányú irányú feszültség (mért)

mt

MPa

—m— Főfeszültség irányú feszültség(számított)
—á— Z irányú feszültség (számított)

11. ábra. A mért és számított feszültségértékek összehasonlítása a K2/1 hiba mellett;

felül a bélyegek elhelyezése
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14. ábra. A mért tönkremeneteli nyomások összehasonlítása a valós és
a különböző hibamodellekkel a 3. kritérium alapján becsült értékekkel

12. ábra. A mért tönkremeneteli nyomások összehasonlítása a valós és
a különböző hibamodellekkel az 1. kritérium alapján becsült értékekkel

2. kritérium: cressSMYSt69
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13. ábra. A mért tönkremeneteli nyomások összehasonlítása a valós és
a különböző hibamodellekkel a 2. kritérium alapján becsült értékekkel

mért feszültségértékek a rugalmas tartományban nagyon jó egyezést
mutatnak (a legnagyobb eltérés 10 96-on belül van).
A tönkremeneteli nyomásokra mért és számított eredmények összehasonlítását a 12. - 15. ábrák foglalják össze különböző szempontok
szerinti csoportosításban (azokra a hibákra, amelyekhez mért tönkremeneteli nyomásértékek tartoztak).

Összefoglalás és következtetések
Az eredmények alapján a következő megállapítások tehetők:
1. A megvizsgált egyszerűsített hibamodellek esetén a parabolikus
és a hatodfokú hibamodellel lehetett a legpontosabban becsülni a
tönkremeneteli nyomásokat, de minden egyszerűsített hibamodetl konzervatív becslést adott. Ezek alapján javasolható, hogy a kisebb, pitting
jellegű korróziós hibánál a másodfokú parabolikus közelítést, míg a
nagyobb kiterjedésű hibáknál a hatodfokú felülettel történő közelítést
célszerű alkalmazni. Az is megállapítható, hogy a valós hibamodell nem
eredményezett pontosabb becslést. Ezek alapján feltételezhető, hogy a
hiba befoglaló méreteinek ismeretében, a végeselemes módszer alkalmazásával sokkal pontosabban számíthatók a tönkremeneteli nyomások értékei mint a hagyományos mérnöki módszerekkel.
2. Mivel a végeselemes számítások minden esetben sokkal pontosabb becslést adtak a tönkremeneteli nyomásra, mint bármelyik
általunk megvizsgált mérnöki módszer, ez egyértelműen alátámasztja a
végeselemes módszerek alkalmazásának célszerűségét minden esetben. Ez különösen a hosszabb hibák esetén lényeges, amikor a hiba
jelenléte nagyobb mértékű tönkremeneteli nyomáscsökkenést okoz.
Ilyenkor a tönkremeneteli nyomás értékének pontosabb becslése az
üzemelő számára nagyobb gyakorlati jelentőséggel bír.
ANYAGVIZSGÁLÓK LAPJA 2003/1
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15. ábra. A mért és a különféle mérnöki módszerekkel becsült
tönkremeneteli nyomásértékek összehasonlítása

3. A legkevésbé konzervatív becslést egyértelműen a 3. kritérium
alkalmazásával kaptuk (ceg Rn). De célszerű a hiba legmélyebb pontjában mind a külső, mind a belső pontra elvégezni a számításokat. Így
kijelölhető egy olyan nyomástartomány, amelybe a tönkremeneteli
nyomás nagy valószínűséggel beleesik.
4. Az elvégzett számítások alapján az látszik, hogy az egyszerűsített
hibamodellek jól alkalmazhatók a tönkremeneteli nyomások becslésére,
ezért lehetőség nyílhat nagyszámú, csak egyszerűsített hibamodelleken
végzett végeselemes számítás alapján előállítani biztonsági diagramokat a 3. kritérium alkalmazásával.
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Csővezetékek

diagnosztikája"

Szűcs Pált"

A csővezetékek diagnosztikáját a biztonságtechnikai, és ezeken
belül is a környezetvédelmi előírások megszigorodása, előtérbe kerülése tette aktuálissá. Hazánkban a nyolcvanas években a TMK-ból
kialakult a műszaki diagnosztika, amelynek írásba foglalt szabályai a
Magyar Villamos Művek Tröszt (MVMT) és a Tiszai Vegyi Kombinát
(TVK) területén megjelentek és ismertté váltak. Ezen szabályzatok
alapján széles körben és rendszeresen végeztek roncsolásos és roncsolásmentes anyagvizsgálatokat a berendezés pillanatnyi állapotának
felmérésére, az elhasználódás előrejelzésére. A központilag feldolgozott
adatok lehetőséget nyújtottak a módszerek finomítására, pontosítására,
A 90-es évek privatizációja, az elhatalmasodott közgazdász szemlélet
ezen folyamatoknak nem kedvezett.

számú szakképesítés és MSZ EN 473 szerinti tanúsítás együttes birtokában lehet végezni.
A rendelet 13.§-a foglalkozik a felügyelettel, miszerint: ,A tárolótartályoknál (az 1.§ (1)b bekezdése szerint ez a csővezetékeket is jelenti)
időszakos ellenőrző vizsgálatot kell tartani, amely 5 évenkénti belső
tisztításból, szerkezeti vizsgálatból és 10 évenkénti tömörségi próbából
áll." A szűkszavú intézkedéstől csak remélhetjük, hogy a szerkezeti
vizsgálat az MSZ 13833-10:1983 szabványban (jelenleg: MSZ EN
13445-4:2002) leírtakkal egyenértékű szerkezeti vizsgálatot jelent;
valamint a tömörségi próba alatt az MSZ EN 473:2001 szerinti LT vizsgálatot érti - amire számos hazai szabvány is vonatkozik [14] [15].

Előzmények

A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról kiadott, a 97/23(EC PED)
hazai bevezetését szolgáló rendelet 6. számú melléklete tartalmazza a
nyomástartó berendezések műszaki-biztonsági követelményeit. A 6.
pont részletesen felsorolja, hogy milyen károsodásokra kell felkészülni a
csővezetékek tervezése, kivitelezése és üzemeltetése során. A 6.
számú melléklet 3.1.3 pontja kimondja: ,A nyomástartó berendezések
állandó kötéseinek roncsolásmentes vizsgálatát csak megfelelően
minősített személy végezheti. A III. és IV. kategóriába tartozó nyomástartó berendezések vizsgálatát végző személyzet minősítését a 10.§
szerinti bejelentett szervezet végezheti."
A rendelet 7. számú melléklete a nyomástartó berendezések megfelelőség-értékelési modul rendszerét tartalmazza. A kategóriákhoz rendelt modulok:

Az MSZ 09-9681x szabványcsalád
Az 1985-ben kidolgozott /pari csővezeték ágazati szabványcsalád az
ipari csővezetékeket négy osztályba sorolta, hogy ezen osztályok
alapján határozza meg a csővezetékek gyártását [3], valamint vizsgálatuk terjedelmét és a minőségi követelményeket [4]. (Jelenleg az
MSZ EN 13480-1, 2, 3, 4, 5:2002 szabványok hatályosak.)
Az 1. - 4. osztályokba sorolás a szállított közeg (veszélytelen, veszélyes) és a névleges átmérő (NAc 150 mm, NA5 150 mm) függvényében
az üzemi hőmérséklet és az üzemi nyomás szerint történt. (Vesd össze
az EU Pressurised Eguipment Directive — PED 3. cikkely 6. és 9. ábrájávall!)

A 44/1995. (XI.15.) IKM rendelet
Az 1994-ben kiadott és 1995-ben módosított, az éghető folyadékok
és olvadékok tárolótartályairól szóló rendelet 1.§ (1) b. bekezdése a rendelet hatályát kiterjeszti: ,az 5 m? vagy annál nagyobb tartály, vagy 5 m?
összmennyiséget meghaladó tartálycsoport és azok működéséhez
szükséges
technológiai,
biztonsági
berendezések,
valamint
csővezetékek, szerelvények, tartozékok (a továbbiakban együtt: tároló
létesítmény) földfelszín alatti és feletti elhelyezésére, használatba
vételére, javítására, felújítására, átalakítására továbbá ellenőrzésére."

Megjegyzem, a rendelet 6.§ (1) bekezdését, miszerint: ,A tartályok
gyártását és a tartályokhoz kapcsolódó helyszíni technológiai szerelést,
javítást, szivárgás vizsgálatot (LT), kivitelezést, tisztítást, időszakos vizsgálatot csak olyan alkalmassági tanúsítvánnyal (MSZ EN IS0 9001,
MSZ 4362, MSZ EN ISO/IEC 17025) rendelkező gazdálkodó szervezet
végezhet, amelynek tagja vagy alkalmazottja tartályvizsgáló szakképesítéssel rendelkezik." — helytelenül értelmezik
Ezt a bekezdést nem lehet úgy értelmezni, hogy a tartályvizsgáló
végezhet roncsolásmentes anyagvizsgálatokat, mint falvastagságmérés (UT), mágnesezhető poros repedésvizsgálat (MT), tömörségvizsgálat (LT). Hiszen az alkalmassági tanúsítvány (MSZ EN 45001, MSZ
EN ISO/IEC 17025) mellé írja elő a rendelet a tartályvizsgáló szakképesítést. Roncsolásmentes anyagvizsgálatot (UT, MT, PT, VT, LT...)
érvényes jogszabály [12] által előírva csak az 1993. évi LXXVI. törvény
12.§ értelmében az OKJ-ben meghatározott 53-5401-01 azonosító

" Elhangzott Csopakon, a "Csővezetékek, mint a nyomástartó rendszerek része"
GTE ankéton, 2002. november 7-9. között.
"" okl. fizikus, MBVTI Kft. (orszakdaxelero.hu)

A 9/2001. (IV.5.) GM rendelet

KATEGÓRIA

MODUL(OK)

I.

A

I.

AI, DI, Et

II.

Bi:D, Bt::F. BE, B4C1, H

IV.

BD, B:F. G, Ht

A kategóriákba való besorolást a rendelet 16.§ 1. bekezdés c pontja
alapján kell elvégezni, a 7. melléklet 6-9. ábráinak segítségével.
Csővezetékekre csak I-III. kategóriák léteznek. Mivel a rendelet nem
tükörfordítása a direktívának, segítségül álljon itt ez a fordító" táblázat:
9/2001. (IV.5.) GM rendelet

97/23/EC PED

16.§ 1. Bekezdés ca fejezet
első gondolatjel

3.§ 1.3 (a) fejezet első gondolatjel

16.§ 1. Bekezdés ca fejezet
második gondolatjel

3.§ 1.3 (a) fejezet második gondolatjel

16.§ 1. Bekezdés cb fejezet

3.§ 1.3 (b) fejezet első gondolatjel

első gondolatjel
16.§ 1. Bekezdés ca fejezet
második gondolatjel

3.§ 1.3 (b) fejezet második gondolatjel

17.§ 3. Bekezdés

3.§ 3. Bekezdés
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ÁLLAPOTELLENŐRZÉS
A vezetékben szállított töltetek besorolása:
1. csoport: . robbanásveszélyes töltet
rendkívül gyúlékony töltet
könnyen gyulladó töltet
gyúlékony töltet
nagyon mérgező és mérgező töltet
oxidáló töltet
2. csoport: . minden egyéb
(Ez a besorolás megegyezik az MSZ 09-96812 szabvány szerinti
besorolással.)

null-állapot dokumentumává, mert a két dokumentum tartalmilag eltér!
Tehát, ha a kivitelezés során elmulasztják az élettartam ellenőrzést
megtervezni, az ehhez szükséges null-állapotot felvenni, akkor az
állapotellenőrzés utólagos bevezetése nem csak drágább, de korlátozott eredményű is lesz.
Végezetül megjegyzem; a roncsolásmentes anyagvizsgáló nem vé-

Követelmények a vizsgálatot végzővel
és értékelővel szemben

Az állapotellenőrző vizsgálatokba bevonandó csővezetékek körét,
valamint az időközi vizsgálatok gyakoriságát a vezeték-kezelőkre és a
környezetre való veszélyessége és a technológiai folyamatban való
fontossága alapján határozzuk meg.
Ezt követően számba kell venni a vezeték károsodási lehetőségeit:
— környezeti hőmérséklet (elfagyás, szívós-rideg állapot);

A roncsolásmentes anyagvizsgálók minősítésére széles körben elfogadott MSZ EN 473:2001 szabvány már különbséget tesz a minőségirányítási rendszerben (MSZ EN ISO 9001:2000) közreműködő, gyártásközi vagy végellenőrzést végző roncsolásmentes anyagvizsgáló minősítése és a készülékek, berendezések, létesítmények előzetes és
üzem közbeni vizsgálatát (diagnosztikai vizsgálatok) végző roncsolásmentes anyagvizsgáló minősítése között.
Az MSZ EN 473:2001 szabvány A melléklete az MSZ EN
45013:1990 szerint akkreditált tanúsító szervezetnek (nálunk: MHtE)
ajánlja szakterületek kialakítását, amely szakterületek termékterület-ből
vagy ipari szakterületek-ből állnak.
Termékterületek:
c
öntvények
Í
kovácsolt termékek
W
hegesztett termékek
t
csövek és vezetékek
wp
alakított termékek
kompozitok
kerámiák
műanyagok
Ipar szakterületek: MM (c, f, t, w, wp) . Fémtermékek gyártása
EM (c, f, t, w, wp) . Készülékek, berendezések, létesítmények előzetes és üzem
közbeni vizsgálata
RM (...)
Vasúti karbantartás
AM (...)
Repülés és űrrepülés
NM (...)
Nukleáris létesítmények
Az ipari szakterület definiálásakor a tanúsító szervezetnek (jelenleg:
MHItE IGT) nyilvánosan közzétett dokumentumban pontosan meg kell
határoznia az ipari szakterületek tartalmát. Ezt az MM és EM ipari szakterületek vonatkozásában az MHtE IGT 2002 augusztusában meg is
tette.

Eszerint az EM (...) ipari szakterületre (ezen belül eljárásra és szintre) tanúsított roncsolásmentes anyagvizsgálónak tisztában kell lennie:
-— a károsodási folyamatokkal és azok megjelenési formáival;
— az adott eljárás alkalmazási korlátjaival és érzékenységével az
adott károsodási folyamatban;
— a folytonossági hiányok (hibák) jellemzésével;
— a folytonossági hiányok méretének és helyzetének dokumentálási
lehetőségeivel és a pontos dokumentálás fontosságával;
— a diagnosztikai vizsgálatok (amelyek éveken, évtizedeken át folyhatnak) összevethetősége és rekonstruálhatósága által, a Vizsgálati utasítás és jegyzőkönyv készítéssel szemben támasztott
járulékos követelményekkel.
Összefoglalva: az MSZ EN 180 9001 szerint tanúsított gyártó roncsolásmentes anyagvizsgálóítól MM (...t, w..), a diagnosztikai (nullállapotfelvétel és időközi ellenőrzések) vizsgálatokat végző, MSZ EN ISO/IEC
17025 szerint akkreditált anyagvizsgáló laboratórium roncsolásmentes
anyagvizsgálóítól EM (...t, w...) tanúsítványt kell megkövetelni,
Az elmondottakból az is következik, hogy a gyártás, a szerelés
végátvételi dokumentációja (D-terv) nem emelhető át a diagnosztika
ANYAGVIZSGÁLÓK

LAPJA 2003/1

gez állapotértékelést, nem számol maradó élettartamot, csak az ehhez

szükséges adatok egy részét szolgáltatja - remélhetőleg megbízhatóan.

Csővezetékek műszaki diagnosztikája —

- üzemi hőmérséklet (T; 2 0.3 T 2 kúszás);
— igénybevétel; stacioner, ciklikus (pulzáló) — fáradás; dinamikus
(lökésszerű) — túlterhelés;

— korrózió (külső-belső falfogyás);
— erózió, kavitáció (belső falfogyás);
- geometriai eltérések, hibás/sérült tartózás — járulékos feszültségek fellépte.
A lehetséges károsodási folyamatok alapján lehet megtervezni, hogy
a csővezeték mely részén milyen anyagvizsgálatot végzünk:
szemrevételezés (VT):
a szigetelés állapota
folyási, csöpögési, kisózódási nyomok
elmozdulások, kopások
tartók helyzete, állapota
felületi korrózió
a belső terek vizsgálata (endoszkópia)"
a nyomvonal ellenőrzése
méretellenőrzés:
a geometria ellenőrzése (járulékos feszültségek)
az átmérőváltozás mérése (feltágulásmérés, ha kúszási körülmények között
üzemel a vezeték)
.
falvastagság-mérés (UT) (korrózió, erózió
kimutatása)
felületi repedésvizsgálat
(MT, PT):
a fáradásos (nagyciklusú, kisciklusú)
törések kimutatására
ultrahangos vizsgálat (UT): a belső felületről induló repedések kimutatására
helyszíni metallográfia (replika) vizsgáspeciális vizsgálatok:
lat
hőfényképezés az áramlási és szigetelési problémák feltárására
rezgéselemzés a vibráció és csillapításának vizsgálatára
lerakódások, iszapok kémiai vizsgálata
akusztikus-emissziós vizsgálat
Ezen vizsgálatok elvégzéséhez elsősorban helyismeret és rendszeresség kell, de tetemes mennyiségű és értékű anyagvizsgáló műszer is
szükséges.
Az eredményes állapotellenőrzés alapja a mérési helyek átgondolt
és pontosan bejelölt kiválasztása, valamint a null-állapot gondos
felvétele. Az állapotellenőrzést meg kell tervezni!
Az időszakos vizsgálatok eredményei mellett szükség van az
üzemviteli paraméterek, illetve az ezekben az idők során bekövetkezett
változások ismeretére is. Ugyancsak fontos a rendkívüli események"
ismerete és hatásuk elemzése. Tehát jóban kell lenni" az üzemviteli és

karbantartó személyzettel.

ÁLLAPOTELLENŐRZÉS
Az MVMT - mint a bevezetőben említettük -— állapotellenőrzési
utasításokat dolgozott ki a különböző igénybevételű csővezetékekre:;
frissgőz vezeték, tápvíz vezeték, forrcső, túlhevítő cső... Az időközi vizsgálatok gyakoriságát a berendezés üzemideje és állapota együttesen
határozta meg. A vizsgálatok a létesítéskor a null-állapot vizsgálattal
kezdődtek és a berendezés selejtezéséig tartottak.
Nem sok sikerre számíthat az az üzemelhető, aki az állapotfelméréseket (időszakos vizsgálatok) alkalmilag egy-egy feladatra megbízott
vizsgálóval kívánja elvégeztetni,

dition controls of pipelines have to plan and the basic surfaces of their
control points have to form.

Hivatkozások
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[3]
[áj
[5

Összegzés
A PED megjelenése és ezzel egy időben a csővezetékeknek a
nyomástartó edényekhez hasonló felügyelet alá vonása ráirányítja az
üzemeltetők figyelmét a csővezetékek műszaki állapotára, illetve a biztonságos üzemeltetés érdekében bevezetendő, pl. műszaki diagnosztikai intézkedésekre.
A jelenlegi gyakorlat szerint az új létesítmények tervezésekor nem
tervezik be az állapotellenőrzés bázisfelületeit. A kivitelezés független
műszaki felügyeletére kiírt tendereknek nem témája a null-állapot
mérőhelyeinek kialakítása, a null-állapot felvétele. Ha valamelyik pályázó opcióként megajánlja ezt a tevékenységet — ami szerelés közben
majdnem ingyen elvégezhető - azt elsőként húzzák le a bírálók. Pedig
nem kéne megvárni a ,Más kárán tanul az okos, saját kárán tanul a magyar" fanyar népi bölcsesség beigazolódását, amikor vannak ebben az
országban ma is a működő csővezetékekre állapotellenőrzési rendszerek.
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Abstract
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Diagnostic of pipelines. Enacting of the Pressure Egtipment
Directive the attention tends to the technical condition and diagnostic of
pipelines and to knowledge of their zero conditions. Therefore the con-

MSZ 09-96811:1985 Ipari csővezeték általános követelményei
MSZ 09-96812:1985 Ipari csővezeték osztályozása
MSZ 09-96813:1985 Ipari csővezeték gyártása és szerelése
MSZ 09-96814:1985 Ipari csővezeték vizsgálata
MSZ 13833-4:1999 Kazánok és nyomástartó edények gyártása és
vizsgálata 4. rész: Acélok hegesztett kötéseinek vizsgálata és
minősítése
MSZ 6442:1979 Acélszerkezetek ömlesztő hegesztéssel készített
kötéseinek és szerkezeti elemeinek gyártási követelményei
MSZ EN 25817:1993 Irányelvek acélok ívhegesztéssel készített
kötéseinek csoportosítására a megengedhető eltérések alapján
44/1995 (IX.15.) IKM rendelet az éghető folyadékok és olvadékok
tárolótartályairól szóló 11/1994. (III.25.) IKM rendelet módosításáról
9/2001 (IV.5.) GM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról
97/23/EC Pressure Eguipment Directive
MSZ EN 473:2001 Roncsolásmentes vizsgálat. Roncsolásmentes
vizsgálatot végző személyzet minősítése és tanúsítása. Általános
alapelvek.
50/1999 (IX.10.) GM rendelet
MSZ 13833-10:1983 Kazánok és nyomástartó edények gyártása
és vizsgálata. Szerkezeti vizsgálat
MSZ EN 1330-8:2000 Roncsolásmentes vizsgálatok. Fogalommeghatározások. 8. rész: A tömörségvizsgálat fogalmai
MSZ EN 1779:2000 Roncsolásmentes vizsgálat. Tömörségvizsgálat. Az eljárás és a módszer kiválasztásának feltételei

" A jelölt szabványok már nincsenek hatályban.

KÖNYVISMERTETÉS
Dr. Tóth Tamás:

Az

alumínium

és

ötvözetei

A Dunaújvárosi Főiskola anyagmérnök képzési programja
keretében megjelent tankönyv lexikonszerű tömörséggel foglalja
Össze a címadó témakör korszerű és legfontosabb ismereteit.
Felépítése logikusan a tulajdonságváltoztató alapvető technológiai

műveletek: az ötvözés, az Öntés, a képlékeny alakítás és a
hőkezelés sorrendjét követi.
A Ötvözés című, a könyv terjedelmének mintegy felét kitevő, fejezetben megtalálhatjuk az alumínium legfontosabb anyagszerkezeti,
fizikai, technológiai és mechanikai jellemzőinek adatait összehasonlítva más, a műszaki gyakorlatban fontos fém és ötvözet adataival.
Az alumínium ötvöző- és szennyezőelemeinek hatásuk szerinti
ismertetését, a legfontosabb binér állapotábrákkal együtt, valamint a
legfontosabb színfém- és ötvözetfajtáit, ezek jellemző tulajdonságait
— utalva az alakíthatóságukra és hőkezelhetőségükre — az alapvető
felhasználási területeik szerinti csoportosításában.
Az Öntés című fejezetben az ötvözetgyártás, a félfolyamatos
tuskóöntés, az Öntve-hengerlés és az alakos öntvénygyártás műveleti jellemzőit — helyesen, az öntött fém dendrites kristályosodására, a szekunder dendritágak méretére, végülis, az öntött termék
felhasználási tulajdonságaira gyakorolt hatását szem előtt tartva —
10

röviden, felsorolásszerűen ismerteti. De a formaöntészet — a lexikonszerűség elvének megtartása mellett is - részletesebb tárgyalást
kívánt volna.
A Képlékeny alakítás című fejezetben a meleg- és a hidegalakítás legfontosabb fémtani jellemzőinek áttekintését követi a
meleg- és a hideghengerlés, a sajtolás műveletek jellemzőinek és az

előállított termékeknek rövid összefoglaló ismertetése. A mélyhúzást
és a mélyhúzható alumíniumötvözeteket a fejezet viszont nem tár-

gyalja.
A Hőkezelés című fejezet az előző kettőnél bővebb (a teljes terjedelem mintegy negyede), és fémtanilag részletesebben — a megelőző technológiai műveletek hatásaira is utalva — tárgyalja valamennyi hőkezelési eljárás lényegét.

A részletek iránt érdeklődők a zömében az utóbbi másfél évtizedben megjelent könyvek jegyzékéből választhatnak. A Dunaújvárosi
Főiskola kiadásában, 2001-ben megjelent B5 méretű, 9.3 ÍV terjedelmű tankönyvet a gyakorló mérnökök is hasznosan forgathatják.
Lehofer Kornél
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VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

A hajtogatóvizsgálat

újraértelmezése

Lehofer Kornél

Abstract
Reinterpretation of the reverse bend test, This very simple technological test — which is standardized still today, too (EN IS0 7799, Fig.
2) — was proposed by a Hungarian professor, Sándor Rejtő about 1900
([1, 2] and Fig. 1). The eg. (2) was also determined by him (where N is
the number of reverse bend, Dis the bending diameter, s is thickness of

the metal strip and kis a material constant).
According to our reinterpretation: the reverse bend test is a strain
controlled [by e, eg. (1)] low cycle fatigue having a load ratio A - -i and
cycle time h"2s (recommended by the standard) and from the eg. (2)
by Rejtő (1, 2] is expressible the eg. (3) which is the Coffin-Manson
eguation (5] fundamentally. Therefore the results of the reverse bend test
[4] and the strain controlled push-pull low cycle fatigue test (A — -i, b
2 s) [6] concerning to the low carbon ferritic steels can be written down
by the same Coffin-Manson eguation (Fig. 5 and eg. (4)]. Namely, the
information content of the simple reverse bend test is much more then
of this very simple technological test used by standards aim.

Rejtő módszereit németnyelvű könyve révén világszerte megismerték [2]. Millner Tivadar — a volíram izzószál tulajdonságjavító kutatásairól híres akadémikusunk — személyesen is tapasztalta ezt 1929-ben,
az USA-ban tett tanulmányútja során a General Electric Co. kutatólaboratóriumában, ahol közölték vele: ismerik Rejtő 1927-ben német nyelven
megjelent könyvét, amelyből sok újszerű és értékes ismeretet szereztek,
Példaképpen azt is kiemelték: Rejtő volt az első anyagvizsgáló, aki a
fémek képlékenységének mérőszámát az ismételt hajtogatással a legegyszerűbb módon megállapította — olvashatjuk az életművét-életútját
ismertető könyvben [3].
A vizsgálatot később szabványosították, és ma is, az MSZ EN 150
7799:2000 számú szabvány előírásai szerint, alkalmazzák a legfeljebb
3 mm vastag lemezek és szalagok minősítésére.

Előzmények
Az egyszerű technológiai hajtogató próbát — mint ismeretes - Rejtő
Sándor műegyetemi tanár, a mechanikai technológia tanszék alapítója,
vezette be 1900 tájékán a fémek és ötvözetek képlékenységének jellemzésére. A fémszalag vastagságával arányos sugárra ide-oda hajtogatás
elvégzésének módját könyvének 45. ábrája (1. ábra) kapcsán ismerteti
[1]. A vizsgálókészüléket is ő tervezte és kivitelezését a Csonka János
vezette műhelyre bízta.

1. ábra. Adott görbületi sugárig hajlítás végrehajtásának módja (11).
A húzott öv nagysága váltakozó irányú hajtogatásnál (1).
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3. ábra. Hajtogatókészülék (Amsler gyátmány)
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VIZSGÁLATI MÓDSZEREK
A vizsgálat lényege: a 2. ábra szerinti elrendezésben a satuba fogott,
előírt hosszúságú, a vastagságához képest széles lemezcsíkot vagy
szalagot, a vastagságához rendelt átmérőjű görgőkre - a középhelyzetből kindulva 90 "-ra és vissza (egy hajlításjmásodperc) — addig kell
felváltva jobbra-balra, lökésmentesen és folyamatosan ráhajlítani, amíg
az el nem törik. Fel kell jegyezni a törést okozó hajtogatások számát,
majd összevetni az anyagra vonatkozó előírással.
Gillemot professzor úr, 1957 őszén, a kontrakciós munkának a technológiai hajtogató próbára alapozott meghatározását tűzte ki díplomatervi feladatomul. A kontrakciós munkát a hajtogatási számból
közvetlenül meghatározni - az erőmérés nélküli egyszerű kézi
készülékkel (3. ábra) — a felkeményedés görgőátmérőtől és a hajtogatási
számtól függő menetének megismerése ellenére sem lehetett, de a hajtogatásról újszerű ismeretekre jutottam [4]. Ma már nyilvánvaló, hogy a
hajtogató próba tulajdonképpen nyúlásvezérelt kisciklusú fárasztás. A
továbbiakban ezt fejtem ki tudománytörténeti előzmények elemzésével
és a korábbi vizsgálati eredményeim felhasználásával, — -

A hajtogatás mint kisciklusú fárasztás
A kisciklusú fárasztás szemszögéből a hajtogatóvizsgálat egy hajtogatása fél ciklusnak tekinthető, azaz a törésig számlált N hajtogatási
szám fele a károsodást okozó N, ciklusszám, azaz N, - 0,5N.
A szalag képlékeny alakváltozása (a 4. ábra jelöléseivel) az r sugarú
(D -2.r) görgőre hajlítás közben folyamatosan megy végbe az egymást

irányú 1809-os hajlításra a szélső szálak alakváltozása a fentiek szerint

váltakozik. De, mivel le, 1- e, , ezért a nyúlásamplitúdó:
E -458

-azm[2295)

(1)

Vagyis, a hajtogató próba olyan nyúlásvezérelt kisciklusú fárasztás,
amelynek aszimmetria tényezője: A - -1, ciklusideje (a szabvány ajánlása szerint); t, " 2 s; a viszonylag nagy nyúlásamplitúdó értékét pedig
a fémszalag s vastagságához a szabványban előírt, a satuba épített
görgők D átmérője határozza meg, amelyekre a szalagot a középhelyzethez képest 90 "-ra váltakozva jobbra-balra rá kell hajlítani mindaddig,
míg a szalag éppen húzott oldala be nem reped. Ugyanis a berepedést
követően a szalag már nem simul rá a görgőre [4].
Ezt a megállapításunkat alátámasztja Rejtő tapasztalati úton az N
hajtogatási számra megállapított összefüggése is [1]:

v-(2a)
25

(2)

ahol D a görgő átmérője, s a próbatest vastagsága és k a vizsgált anyagra jellemző állandó. Ugyanis, a 4. ábra szerinti jelölésekkel, az első 90 7ra hajlítást (A - 0,5) követő ellentétes irányú 180 "-os hajlításkor az 1
szélső szál L, hosszra vonatkoztatott alakváltozása:
L-L

r-írts)

SL

(rt 5)

s

25

rts
00 rás

.D42s5

A nyúlásamplítúdót a I ő I felével közelíthetjük, azaz:
S

1

D425

Felismerve, hogy a (2) egyenlet zárójelén belüli kifejezés 1/25, -val
egyenlő, továbbá, hogy N -2A, és kifejezve a (2)-ből a 6, nyúlásamplitúdót, a következő összefüggést kapjuk:

6, - CN

7) ég az Ni kítevői
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4. ábra. A görgőre hajlítás menete (vázlat)

követő de szegmensekben. E közben a semleges tengely a szimmetria
tengelyhez képest mindig a nyomott szál felé tolódik, (azaz, hajtogatás
közben vándoról, és a szimmetria tengely körüli keskeny sáv — ezt szemlélteti az 1/I. ábrarész — mindig húzásra van igénybe véve [1]. A sáv szélességének meghatározását lásd a Függelékben). A görgőre hajlítás
végére, miközben a e szög értéke nulláról x/2-re változik, az eltolódás
miatt ismeretlen helyzetű semleges szál (fr - I-s)-(n/2) hosszához képest
az 1 szélső szál megnyúlik L, - (r x 5)-(n/2) hosszúra, míg a 2 szélső
szál L, - r(n/2) méretre rövidül, Az első 90 "-ra hajlítást követően (N 0,5) a további ellentétes irányú, 180 "-os hajlítás végén (N - 1,5) a
nyomott 1 szélső szál
£,7ln

h

-m[

L

r

rts

J-(

D

D42s5

)

;

ahola C-2:" " / és az N kitevője az anyagtól függő állandók.
A (3) összefüggés a nyúlásvezérelt kisciklusú fárasztás leírására
ismert Coffin-Manson-egyenlet, amelyet szerzők először 1954-ben javasolták [5], Rejtő pedig már 1928-ban meghalt.
Az elmondottak kísérleti alátámasztására együttesen értékeltem a
Coffin-Manson-egyenlettel a C15 minőségjelű, 0,11-0,18 90 C-tartalmú,
lágy állapotra hőkezelt, s - 1 mm vastag és 27 mm széles acélszalaggal
(görgőátmérőként 50-60 próbatesttel) 20 "C-on végzett hajtogatóvizsgálattal nyert adatokat [4] és a KL9 minőségjelű, az előbbivel azonos Ctartalmú,

de

krómmal

és

molibdénnel

gyengén

ötvözött

acél

nyúlásvezérelt húzó-nyomó, szinuszos, kisciklusú igénybevétellel
(R-t, t - 2 5) 20 "C-on fárasztott, homokóra alakú próbatesteken
mért adatokat [6]. A két acél nemcsak azért értékelhető együtt, mert
szívósságuk 20 "C-on - a szakítóvizsgálattal mért törési munka alapján

képlékeny nyúlásamplitudó

Szt

t§A

(3)

01

0,01

0.001 4———

míg a húzott 2 szélső szál
0.0001

€,

- In

L,
LT

-]n

r4s
F

zln

D--25

TD

1

10

t
190

1
1000

10000

törési ciklusszám

2

valódi (logaritmikus) alakváltozást szenved. Minden további váltakozó
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5. ábra. A hajtogatás és a nyúlásvezérelt húzó-nyomó kisciklusú
fárasztás együttes értékelése
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- közel azonos (mintegy 850 MJ/m9), hanem azért is, mert kísérletekkel
bizonyított a jelentősen különböző C-tartalmú szerkezeti acélok együtt-

értékelhetősége [5]. Az együttértékelt adatokat
a táblázat tartalmazza,
és az 5. ábra szemlélteti (a legkisebb négyzetek módszerével illesztett
egyenessel együtt) 198,— Ig A, koordinátarendszerben.
Módszer

Képl. nyúlásamplítúdó, e, ] Igénybevételszám, N,

Hajtogatás:
D-5mm

0,16820

4

10 mm

0,09120

11

15 mm
20 mm

0,06260
004760

18
32

0,01041

572

Nyúlásvezérelt
húzó-nyomó

0,00818
0,00731
0,00477

819
1114
2268

fárasztás

0,00325

2683

0,00264

5358

0,00144

13243

A semleges szál a hajtogatás közben mindig a nyomott oldalhoz
közeli, az 1/I. részábrán jelölt cse, vagy ce vonalra helyeződik át. A vonalakkal határolt, mindig húzásra igénybe vett sáv Ah szélessége:
h - s(1-24); Az i tényezőt pedig az N - 0,5 helyzetből N - 7 helyzetbe
hajlításkor elszenvedett valódi nyúlás és az e, egyenlőségéből
határozhatjuk meg, azaz

nm

FT-AiSs

r

1
J-z(
2

FtSs

F

)

Az egyenlőséget i-re rendezve és behelyettesítve, a hajtogatás
közben húzásra igénybe vett és a szimmetria tengelyhez képest szimmetrikusan elhelyezkedő sáv szélességére az alábbi összefüggést
kapjuk:
h- 5-2[(e(ra s) - r]

A táblázat, igénybevételi számban öt nagyságrendet átfogó adataira
szorosan, tr - 09969 korrelációs együtthatóval illeszkedő CoffinManson-egyenlet:

84 —0,361-N-95?

Függelék

(4)

Összefoglalás
Bizonyítottuk, hogy az egyszerűen és gyorsan elvégezhető hajtogatóvizsgálat információtartalma lényegesen több mint amire a ma is
érvényes szabvány alkalmazhatónak tartja.
A Coffin-Manson-egyenlet szerinti értékelés lehetővé teszi
— az azonos minőségű, de különböző vastagságú lemezeken és
görgőátmérőkön mért hajtogatási számok összehasonlítási célú átszámítását; és
-— az anyagok nyúlásvezérelt kisciklusú igénybevétellel szembeni
ellenállásának a meghatározását.

Például; a C15 minőségjelű, s - 1 mm vastag acélszalagban az r 5 mm sugarú görgőkre hajtogatás közben a húzott sáv szélessége: h 0,0455 mm.
Az összefüggésekből az is kiolvasható, hogy az r sugarú görgőre
hajlított s vastagságú szalagban a semleges szál sugara: py - (rt i.s) -

[r(r 4 s)]!?, azaz a hajlított szalag belső és külső görbületi sugarának
mértani középértéke.
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A műanyagszakma országos találkozója
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Gépipari
Tudományos Egyesület Műanyag Szakosztálya, a Magyar Műanyagipari
Szövetség, az Erősítettműanyag-gyártók Szövetsége, a Műanyagipari
Mérnökök Egyesülete közösen rendezte meg — az Oktatási Minisztérium és
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium védnökségével — a polimertechnológia oktatásában és kutatásában érdekelt egyetemi és főiskolai tanszékek valamint a műanyagipari cégek képviselőinek első országos találkozóját
2003. január 29-én a BME dísztermében.
A rendezvény jól szolgálta kitűzött célját, nevezetesen, hogy bemutassa
az oktatás és az ipar együttműködésnek lehetőségeit és eddigi eredményeit,
illetve, hogy az iparág nemzetgazdasági súlyát és fejlődési trendjét (az EUcsatlakozásra tekintettel ís) figyelembe véve elősegítse — a kölcsönös előnyök alapján — a szervezettebb együttműködést, nevezetesen:
— a műanyagipari cégek fokozottabb szerepvállalását a minőségi elitképzésben és tömegoktatásban, azaz az igényeiknek mind létszámban, mind
minőségben megfelelő szakemberek képzésében, és
- a tanszékek fokozottabb szerepvállalását a műanyagipari cégek kutatás-fejlesztési feladatainak megoldásában.
A rendezvény arra is kiváló alakalom volt, hogy a hazánkban elsőként
minősített egyetemi tanszéknek, a BME Polimertechnika és Textíltechnológia
Tanszéknek ünnepélyesen átadják az ISO 9001 szerinti minőségirányítási
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tanúsítványt, melyet a tanszék vezetője, dr Czigány Tibor vett át dr. Mang

Béla, az OM helyettes államtitkárától és dr. Czitán Gábor, a TŰV Rheinland
InterCert Kft. vezérigazgatójától.
A renőezvényt a résztvevők hasznosnak ítélték, és időről időre való megrendezését határozták el. Az elhangzottak, valamint az oktatási intézmények

terveit, az együttműködés lehetőségeit, formáit tartalmazó adatbázis a
forum.pt.bme.hu honlapon az érdeklődők számára elérhető.

Továbbá, hírt adunk arról ís, hogy Polimer Kompozit Tudományos
Tanács (PKTT) működik, 2001. december 1-je óta, a BME rektorának támo-

gatásával a Műegyetemen. A Tanácsot a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építész-, Gépész-, Közlekedés- és Vegyészmérnöki
Karának hat oktatója alapította azzal a céllal, hogy tudományos közösséggé
formálják a BME különböző karain és tanszékein e témakört művelő szakembereket. Az alapítók: dr. Pukánszky Béla, dr. Czigány Tibor, dr. Zrinyi
Miklós, dr. P. Kollár László, dr. Marosi György és dr. Borbás Lajos összefoglaló beszámolókat közöltek a tanszékek kutatási területeiről és eddigi
eredményeiről a Műegyetem angol nyelvű periodikájában, a Research News
2002/1. számában.
— ferko —
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Nyúláseloszlás a kelmemintában
a szakítóvizsgálat lefolyása alatt
Szücs Iván"
1.4. ütve szakító gép (2/a. ábra)
1.5. hidraulikus repesztő gép (2/b. ábra)
1.6. ejtőkúpos vizsgálógép (9/a. ábra)
1.7. átnyomó bélyeges vizsgálógép (3/b. ábra)
2. Az erőmérő szerint;
2.1. tehetetlenség nélküli és
2.2. tehetetlenséggel bíró erőmérővel felszerelt szakítógép
3. A vizsgálati minta szerint:
3.1. szalag alakú minta (4/a. ábra)
3.2. cső alakú minta (4/b. ábra)

Abstract
Strain distribution inside the cloth during tensile test was steadied by means of a computer controlled tensile machine used a digital
camera to determine the deformation of the cloth structure continuously
connected with the stress-strain diagram. From these data the strain
distribution was calculated with a software. Some characteristic results
are presented in this paper.

Textíliák szakítóvizsgálatának jellemzői
A textíliák vizsgálata olyan régi, mint a textília maga. A textilipari vizsgálatoknak sok változatát fejlesztették ki az idők során és új vizsgálati
eljárásokat fejlesztenek ki napjainkban is. Ilyen új vizsgálati eljárás,
például:
- a textil alapanyagok idegenanyag-tartalmának automatikus
meghatározása, vagy
— a textíliák UV sugárzást szűrő képességének a meghatározása.
Az egyik legrégebben alkalmazott textilvizsgálat a szakítóvizsgálat.
Ez a vizsgálat régen is nagyon fontos volt, azonban fontosságából az
idők során semmit nem veszített. Ellenkezőleg, a műszaki textíliák megjelenésével ma a szakítóvizsgálat jelentősége megnőtt.
A szakítóvizsgálat során a textilminta két végét megfogó befogópofák
eltávolodnak egymástól miközben meghatározható;
- a szakításhoz szükséges erő,
— a fajlagos szakítóerő,

aa

H

nyomott olaj

ezen

vagy

-— a szakító hossz,

— a nyúlás,
— az erő-nyúlás diagram,
— a rugalmassági modulus
- és még sok más jellemző.
A textíliák szakítóvizsgálatnak több változata ismert, amelyeket csoportosítani lehet

1. A vizsgálógép működési elve szerint:

Geotextil

—

1.1. szakítógép állandó terhelési sebességgel ( 1/a. ábra)

NH

1.2. szakítógép állandó nyújtási sebességgel ( 1/b. ábra)
1.3. ingás szakítógép (1/c. ábra)
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3. ábra. Az ejtőkúpos (a) és az átnyomó bélyeges (b) gép elve
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1. ábra. A szakítóvizsgálatok működési elvei
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" Dr., a BMF Textiltechnológiai Tanszék vezetője
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4. ábra. Minták (próbatestek): a) szalag és (b) cső alakú,

(c) minta a Grab-vizsgálathoz

ANYAGVIZSGÁLÓK LAPJA 2003/1

VIZSGÁLATI MÓDSZEREK
2in.
H
a

i

keine

e
2im,

in TTI

Tt

5- din nm
"jew seporotion

lin.

I
2in,

in.
ax

I

!

gin. EE

—

I

6in.

——át inek

I

a)

2in.

b)

1

Computer

[5

hg
I

1
0

c)
BA
-

4in re
6in.—

d)

e)

5. ábra. Minták a) a nyelv alakú, b) a kettős hasító, c) a trapéz alakú,

d) az ingás és e) a szárnyas tépővizsgálathoz

3.3. minta a Grab-szakítóvizsgálathoz (4/c. ábra)
3.4. minták a tépővizsgálatokhoz (5. ábra)
Megkülönböztetünk még kis és nagy sebességű vizsgálatot, és még
sok más vizsgálatot is.
Rendelkezésünkre állnak tehát a különböző minta-előkészítési és
vizsgálati eljárások, valamint a különböző eredmény-értékelő módszerek, de ennek ellenére nem tudjuk, hogy milyen az erők eloszlása a
mintában a szakítóvizsgálat folyamán? Pedig nagyon fontos tudni az
erők eloszlását a terhelés alatt lévő textíliákban (pl. a szörf vitorlájának
a rögzítésénél, amelyhez egy lyukra van szükség a textíliában).
A BMF Textiltechnológiai Tanszék kísérleti programja e feladat
megoldására irányul. Jelen cikkben a textíliák szakítás közbeni helyi
nyúlásváltozásainak vizsgálati technikáját és az ezzel nyert jellemző
eredményeket mutatjuk be.

megnyúlás, mm

7. ábra. A szövetminta alakváltozása szakítás közben

A helyi nyúláseloszlás vizsgálata
szakítás közben
Annak érdekében, hogy a szakítóvizsgálat során a mintában
keletkező helyi erők és nyúlások eloszlását vizsgálni tudjuk kialakítottunk egy vizsgálóhelyet és kidolgoztunk egy számítógépes programot.
A vizsgáló berendezés (6. ábra) számítógéppel vezérelt szakítógépből, digitális kamerából és számítógépből áll.
A digitális kamera figyelemmel kíséri a minta alakváltozásait a vizsgálat folyamán és ezekből a változásokból meghatározott időszakonként
állapotmintát vesz. Az alakváltozások nyomon követése érdekében az
egyszerű szövetmintákra 10 x 10 mm-es rácsrendszert rajzoltunk fel.
A minták jellemző alakváltozását a vizsgálat során öt lépésben a 7.
ábra szemlélteti. Az ábra jobb alsó sarkában látható az erő-nyúlás
görbe a minta 1-5 helyzetének a jelzésével.
A 8. ábrán egy középen kilyukasztott minta alakváltozása látható a
vizsgálat folyamán az erő-nyúlás görbén jelölt helyzetekben.
A 9. ábra a középen kilyukasztott és különböző módon megerősített
ANYAGVIZSGÁLÓK
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minták alakváltozását mutatja a szakadás pillanatában (az ábra jobb
alsó sarkában a minták erő-nyúlás görbéi). Jól látható, hogy a különbözően erősített minták megnyúlása és így az erők eloszlása is eltérő,
Ezt már korábban is tudtuk. Azonban most lehetőségünk van a nyúláseloszlások kiértékelésére is.
Vannak olyan minták is, amelyek szerkezetében már található rács,
melynek alakváltozása közvetlenül — bejelölés nélkül — vizsgálható.
Ilyen, pl. a folyók gátjaiba erősítésként beépített műanyag rács, melynek
szakítás közbeni alakváltozása a 10. és 11. ábrán látható. A szilárdsági
vizsgálat előtt azt feltételeztük, hogy a szakadási hely a minta legkisebb
keresztmetszetében lesz, azonban a 10. és 11. ábrából látható, hogy
feltételezésünk nem volt helyes. A szakadás minden esetben a minta
legnagyobb keresztmetszetében következett be, mely a szerkezet
molekuláinak elrendeződésével magyarázható.
A vizsgálati minták rácspontjainak az elmozdulását számítógép kíséri
figyelemmel, azaz minden pillanatban meghatározza a rácspontok
helyzetét, és az adatokat közli a kiválasztott programmal,
15
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10. ábra. A függőleges helyzetű műanyag rács alakváltozása szakítás
közben: 1) terheletlen, 5) az erő maximumánál és
6) a szakadás pillanatában

n

4

megnyúlás, mm

8. ábra. A középen kilyukasztott szövetminta alakváltozás szakítás
közben
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11, ábra. A 45 "-os helyzetű műanyag rács alakváltozása szakítás
közben: 1) terheletlen, 2) az erő maximumánál és
6) a szakadás pillanatában
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9, ábra. A középen kilyukasztott és különbözőképen erősített
szövetminta alakváltozása a szakadás pillanatában

Az adatokat különböző módon értékelhetjük:
-ki lehet rajzoltatni a rácspontok változását a vizsgálat folyamán (72.
ábra),
- ki lehet rajzoltatni egy kiválasztott rácspont körüli nyúlásokat
kinagyítva, és
- meg lehet határozni a minta függőleges alkotóinak a nyúlását és a
keresztirányú alkotóinak a zsugorodását.
A bemutatott eljárást jelenleg műszaki textíliák vizsgálatánál és tervezésénél használja a Budapesti Műszaki Főiskola Textiltechnológiai
Tanszéke.
A textilszerkezetekben ébredő helyi erőhatások meghatározása
mechanikai szempontból bonyolult feladat, hiszen
— a textíliák mechanikai tulajdonságai irányfüggőek, és
— az egyes irányokban jelentkező mechanikai tulajdonságot a más
irányokban ébredő erők is befolyásolják.
16

a)

Extension

207

— b)

Extension

407

€) Extension 607 — d) Extension 807

12. ábra. A rácspontok elmozdulása a számítógépes modell alapján:

a) 2095, b) 4095, c) 6099 és d) 8099 nyújtásnál

Például egy szövetet megnyújtva az egyik irányba az eredetileg hullámos fonalak kiegyenesednek, míg a másik irányban lévő fonalak hullámossága megnő, így abban a fonalrendszerben a fonalak tényleges
hosszának megváltozása nélkül a szövetszerkezet zsugorodása
következik be.
Az eddigi munkánk során a textilszerkezetek szakítóvizsgálata
közben bekövetkező helyi nyúlásváltozásokat vizsgáltuk. A textilszerkezetben szakítás közben ébredő helyi erők változásainak a vizsgálatához szükséges kísérleteket megkezdtük a BMF Textiltechnológiai
Tanszékén.
ANYAGVIZSGÁLÓK
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Dinamikus

keménységmérés

melegen,

Eguotip készülékkel"
Manfred Tietze"" - Michael Kompatscher""

Abstract
—

;

Hot rebound

számítógépes egységéhez. A szabványosított
mérőfej elvi felépítését az 7. ábra szemlélteti.

4——

hardness testing by

Főbb részei: az ütőtest, amely állandó mágnes-

Eguotip instrument, In situ high-temperature

ből készül, és az alsó része volírámkarbid go-

rebound hardness testing according to the
Eguotip? principle is useful to steady effects of

lyóban (2 3 vagy 5 mm-es) végződik (kivéve
az E típust); továbbá az ütés energiáját megha-

secondary hardening on strength and thermal

4:

stability, e.g., of highly alloyed tool steels. Inline material characterisation and in-production
testing are now feasible and offer new possibi-

4.
4.
4.

lities

4.

for

production

design.

control

and

materials

,

Mint ismeretes, fémötvözetek edzésekor lárd oldat keletkezik. Az edzést követő meg-

gt

Ám, egyrészt a hőkezelés megszakítása is
anyagszerkezet-változást
okozhat, másrésztaz
ily módon végzett vizsgálat körülményes, ezért
régi törekvés a hőkezelés közbeni anyagszerkezet-változás okozta mechanikai tulajdonságváltozás in situ követése. Ennek egyik, vi-

szonylag egyszerű módja lehet a keménységmérés meleg állapotban.
;

Az Eguotip-elv es

kus elven mérő, hordozható Eguotip készülék,

A mérés elve: a mérőfejet ráállítva merő-

ÍS

legesen a mérendő tárgy felületére és meg-

.BIIRrE

nyomva az indítógombot az ütőtest becsapódik

s ÉR

a tárgy felületére, majd visszapattan. A ké-

ST

:

1

szülék méri a tárgy felülete felett 1 mm-re mind

S

a becsapódási (A), mind a visszapattanási (B)
sebességet, amelyekből — a módszer kidolgozójáról; Dietmar Leebről elnevezett — Leebkeménység mérőszáma:
HL - B 1000
A
A készülékhez, a mérési feladattól függően,
a hat mérőfej valamelyike csatlakoztatható

]
S
1
9——E
:

1—— H-T
ii
T—
2

/

5 — -5

!

8
3

A melegkeménység
mérése Eguotip-elven
A hagyományos,

E
35
ss

6/6a—)

,

(lásd a borító BII. oldalán). A mérőfej jelét a HL
mérőszám alsó indexében kell feltüntetni.
A készülék szakszerű használatát könnyítő tartozékokat és az egyéb előírásokat az [2]
közlemény ismerteti.
,
a

]
ap fi

készülék
A különféle gépalkatrészek és szerkezeti
elemek keménységének gyors, megbízható és

dokumentált ellenőrzésére jól bevált a dinami- !

ütőfej által indukált feszültség alapján.

"k

ú

eresztés közben végbemenő, mechanikai tulajdonságváltozással is járó anyagszerkezet-változások követéséhez eleddig a hőntartást meg
kellett szakítani, és a szobahőmérsékletre lehűtött anyagmintán elvégezni a keménységmérést, vagy más mechanikai vizsgálatot. De
ugyancsak ilyen feladat a lágyítás közbeni
folyamatok követése is.

helyzetben tartja; s végül alul egy tekercs,
amely az ütőtest becsapódási és visszapattanási sebességét méri a mozgó mágneses

ep

4.

fázisátalakulással vagya nélkül — túltelített szi-

tározó rugó; a befogó, amely az ütőtestet indító

bh

N

10 — 4

77

:

?

statikus (pl.: a Vickers-

vagy a Rockwell-féle) keménységmérési eljáráB
E

sok alkalmazását növelt hőmérsékleten - a
dinamikus méréssel ellentétben — a szúrószerszám és a felhevített minta érintkezésének

TR

—zzés

módja és időtartama korlátozza. Lgyanis a gyémánt szúrószerszám

kémiai

reakcióba lép a

mérendő acélmintával, mely szenet vesz fel a
gyémántból. De növelt hőmérsékleten a lenyomat méretének meghatározásához
az optikai
ENGA

amely a borító BIII. oldalán mérési helyzetben
is látható. A készülék mintegy három évtizedes
használatával szerzett kedvező tapasztalatok

alapján az eljárást és a készüléket szab-

1. ábra.
A mérőfej vázlatos felépítése.

ványosították ASTM A 956-96 megjelöléssel,
mégpedig az acél-, az acélöntvény és öntöttvas
termékek keménységének a mérésére. A

!— terelő cső, 2 — vezető cső, 3 — a megfogóba ágyazott tekercs,4 - indítógomb, —
5 — háromeres csatlakozó kábel, 6/6a
— cserél-

Egvotip. dinamikus keménységmérési eljárás
az első, amelyet szabványosítottak! [1].
A mérőfej
mérőfei 1,5 m hosszú hakábellel csatla-

karbi velő e eő MiG
me olíramménység értéke közvetlenül átszámítható HV
éhez, 10 terhelő svoó 11 c útőtest savat -keménységre, és szoros korrelációban
séhez, 10 — 12
terhelő
rugó, 11 — ütőlest-csapda, —— van
a melegszakításból nyert szilárdsági jel— a vizsgálandó tárgy
lemzővel

kozik a készülék jel- és adatfeldolgozó mikro-

" A szerzők Predicative Hardness Testing for Production Control and Materials]

rendszer sem használható. —

vo

, Viszont az Eguotip dinamikus keménységmérő ütőtestje csak igen rövid ideig érintkezik a
mérendő meleg tárggyal. Továbbá, a HL ke-

Ezen előnyök felismerése késztette a Leobeni Anyagkutató Központ
(MCL-ÁAustria) munkatársait arra, hogy az előírás szerint edzett és

megeresztett állapotú HS6-5-2 jelű (Cr-W-Mo-ötvözésű) gyorsacél és az

Design című kéziratának az Egvotip-elv új alkalmazására lerövidített és ! X38CrMoV5-3 jelű melegalakító szerszámacél megeresztésállóságának
szerkesztett változata.
in situ tanulmányozáshoz Eguotip DL mérőfejjel szerelt, fél automatikus
"" Proceg SA. Svájc
keménységmérőt építsenek be a 2. ábrán látható hőkezelő célberenANYAGVIZSGÁLÓK
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! vizhűlés

Til
tineri
gáza

EAUOTIP

inert gáz bevezelés
Y

vezérlés

vízhűlés

vákuumszívatlyú

Aa

a)

b)
2. ábra. A melegkeménység-mérő berendezés a) mérőkamra; b) mérőrendszer

600

550

X 38 CrMovV 5-3

500

Z
l
P

2 450
[400
(350

ad

§a

w
v
v
c
56

minő

5
yeg

——n

T

zeng

u — annealing tamperalure 600€C
.

10

a)

T

lemperalura 6507C

100

200

um — annealing temperature 600"C

450

e — annealing lemperalura 6507C

100

1000

Annealing time [min]

300
250

40

100

b)

4000

Annealing time [min]

3. ábra. Megeresztésállósági görbék a) a HS6-5-2 gyorsacélra az edzést (10 min, 1200 "C) és megeresztést (3 h, 615 "C) követő, ill. b)
az X38CrMoV5-3 melegalakító szerszámacélra az edzést (50 min, 1050 "C) és megeresztést (1 h, 550 "C 3-2 h, 610 7C) követő 600 ill. 650 "C-on
a tartós hőntartás hatására

dezésbe [3]. A hőntartás a vízhűtéses köpenyű, előzetesen légtelenített,
majd argonnal feltöltött kamrába zárva megy végbe számítógéppel
vezérelten. A nagy teljesítményű fűtőlapra helyezett, a keménységméréshez előkészített felületű, illetve megfelelő vastagságú és tömegű
acélminta (100 x 100 x 20 mm méretű) akár 10 perc alatt is felhevíthető
700 "C hőmérsékletre, és az előválasztott hőmérsékleten szűk határok
között hőntartható. Az acélminta keménységét pedig a három irányban
mozgatható koordinátakarra szerelt Eguotip DL mérőfej — az előválasztott számítógépesített program szerinti helyeken és gyakorisággal —
automatikusan méri akár 48 órán át.
A 3. ábra a kétféle szerszámacél megeresztésállóságát szemlélteti
600 és 650 "C hőmérsékleten 24 órás hőntartás hatására, mégpedig a
dinamikus HLD, melegkeménység értékekről HV-ra átszámított
keménységváltozás alapján. A kísérlet eredménye egyben igazolta az
Eguotip dinamikus keménységmérő készülék alkalmazhatóságát növelt
hőmérsékletű vizsgálatokhoz, A dinamikus melegkeménység-mérés
szabványosításához még szükséges vizsgálatok folyamatban vannak.

Hivatkozások
1. ASTM A 956-96. Standard Test Method for Leeb Hardness Testing of
steel Products
2. Lehofer Kornél: Eguotip szabványosított dinamikus keménységmérés, Anyagvizsgálók Lapja, 1997/1-2. pp. 46-47.
3. Ebner, R.., Leitner, H., Caliskanoglu, D., Marsoner, S., Jeglítseh, F.:
Methods for characterizing the precipitation of nanometer-sized secondary hardening carbides and related effects in tool steels,
Zeitschrift f,. Metalkunde, 92 (2001) 7, p. 820.
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Radiográfiai eszközök gyártása, javítása,
forgalmazása nemzetközileg akkreditált
- 150 9001 - tevékenység keretében:
§$ TAK 21 defektoszkóp gyártása, amely megfelel
a legmagasabb hazai és nemzetközi követelményeknek,
előírásoknak, kielégítve az ISO 3999-94 szabvány
előírásait is!
$ Sugárforrások (Ir-192, Yb-169, Co-60, Se-75 stb.)

ki-be szerelése
s Dózisszintjelzők, sugárzást jelző lámpák gyártása
$ Sugárvédelmi eszközök készítése
$ Egyedi izotópos mérőrendszerek fejlesztése,
forgalmazása, felszerelése
$$$ ADR előírások szerinti felszerelések készítése,

forgalmazása
$ Filmértékelő lámpák, ólomszámok,

ólomszámos mérőszalagok, képminőségjelzők,
filmleszorító mágnesek forgalmazása
§ Ipari röntgenvizsgáló-kabin gyártása
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Az

Instron alkalmazást

bővítő

és

könnyítő fejlesztései

INSTRON

Az Instron Co., együttműködve vizsgálógépeinek használóival,
folyamatos alkalmazást bővítő és könnyítő fejlesztést végez. Ezekről,
időről időre az Instron Rapport című hírlevelükben is beszámolnak.
Hírlevelük a www. instron.com/rapport internetcímen is olvasható.
Tallózásunk során kigyűjtöttünk néhány újdonságot. Íme:

Robotizálás
A vas- és fémművek mindennapos feladata termékeik minősítése
szakítóvizsgálattal. A sorozatvizsgálatok gyorsabb és könnyebb elvégzése érdekében az Instron automatizált szakítóvizsgálati rendszert
a (automated metals tensile test
system) fejlesztett ki. Ez magába foglalja az Instron 4482 univerzális vizsgálógép modellt, a
Series IX szoftvert, az automa-

tizált próbatest-azonosítót és
méret-ellenőrzőt valamint a próbatest-kezelő robotot (képünk).
Ez utóbbi a környezetébe telepített, 300 db, vizsgálatra előké-

szített próbatest befogadására
alkalmas tárolót is kezeli. Az
egész folyamatot az Instron
TestMaster automation supervisor program vezérli. Kiegészítésképpen a rendszer közvetlen
kapcsolatot tarthat a meglévő
laboratóriumi ügyviteli rendszerrel (laboratory information management system). Ez az adottság alapvetően mentesíti a gyakorlott
kezelőt a fárasztó, ismétlődő manuális feladatoktól, mivel a robotizált

rendszer kereken egy órán át felügyelet nélkül is végzi és dokumentálja
a szakítóvizsgálatokat.
A brazil USIMINAS acélműben (Ipatinga, Minas Gerais) üzembe
helyezett Instron rendszerrel javult a vizsgálat pontossága, és jelentősen
megnőtt az adatkezelés hatékonysága.

Biomechanika
Az angliai Southampton Univesity kutatóközpontja tudományközi
programok végzésére szakosodott. Például, biomechanikai program keretében vizsgálják az emberi test egyik legösszetettebb izületét: a térdet,
Az emberi térd hat szabadságfokú, és eltérően a csípőtől, nincsenek

benne egymásba illeszkedő
kötőszövetek és inak viselik.
csőn járáskor, ez a terhelés
akár négyszerese is lehet.

csontok, hanem a teljes testsúlyt a lágy
Bizonyos mozgások közben, például lépa testsúly háromszorosa, vagy botláskor
Természetesen a térdizület károsodásáig

lábon maradunk, és bár a szakadt kötőszövet javítható, cserélhető, de a

törött porc nem, s ezért a teljes térdizület pótlása is szükségessé válhat.
Az egyetem laboratóriumában — többek között — a térdprotézist is a
FastTrack 8800TOwer szoítverrel vezérelt Instron 8844 húzó/csavaró
géppel vizsgálják. A gép egyediségét - a képen látható — kiegészítő terhelőszerkezet adja, amellyel a térdprotézis háromtengelyű igénybevétellel terhelhető, azaz ezekkel a vizsgálatokkal a térd igénybevétele
ANYAGVIZSGÁLÓK
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jól modellezhető. Az így kapott eredmények hozzásegítik a tervezőket a
legjobb szerkezetű térdprotézis kifejlesztéséhez, amely úgy támasztja
meg a páciens testét, hogy lehetővé teszi a kényelmes járást, de véd a
súlyos következményekkel járó ficamtól.

Élelmiszer-vizsgálat
A Merlin szoftverrel vezérelt, egyoszlopos Instron 5542 vagy 5543
gépekkel számos, speciális vizsgálat elvégezhető, amelyekkel a kultúrnövényék termesztése, betakarítása és feldolgozása közben ért igénybevételekkel szembeni ellenálló képessége, valamint az élelmiszerek
fogyaszthatóságát — jellemző
tulajdonságai
határozható
meg. Ezek a fajta specifikus
adatok nemcsak a növénynemesítőket és az élelmiszertermelőket érdekli, hanem a
mezőgépek és a technológiai
berendezések tervezőit és üzemeltetőit is.
Megismerve például a gabonák szárának és gyökérzetének a hajlítással, vagy a burgonyának, a cukorrépának a
horzsolással szembeni ellenállását jelentősen csökkenthetők

KÉSZÜLÉKEK, BERENDEZÉSEK
InS$pec 2200 hordozható,

a betakarítással járó veszteségek. A gabonaszemek törési szívósságának ismerete pedig az őrölési technológiát befolyásolhatja.
Viszont a fogyasztót a késztermék, az élelmiszer - márkához kötődő —
egyenletesen jó minősége érdekli. Az élelmiszer-termelő üzemekben a
feldolgozás-technológiai jellemzők helyes megválasztása és a termék jó
minősége érdekében ezért alkalmaznak harapást vagy rágást modellező vizsgálatokat. Például a Stadford-upon-Avon Foods Ltd. (SonA)
cégnél a savanyított cékla (képünk), uborka és vöröshagyma
minősítéséhez sikerrel alkalmazzák a harapásvizsgálatot az eddig
használatos, szétnyomás (porhanyósság - tenderometer) vizsgálat
helyett. De megemlíthetjük a dán DANDY céget, ahol a rágógumik
minősítéséhez keménységmérést és rágást modellező vizsgálatokat
végeznek.

anyagvizsgáló kisgép
Az Instron a mindössze 2,5 kg tömegű kisgépet a különféle anyagok,
eszközök, termékek és termények helyszíni vagy gyártósorba telepített
mechanikai vizsgálatára fejlesztették ki (lásd a címoldalon) azzal a céllal, hogy a technológiai folyamat minőségbiztosítási igényeit gyors és
megbízható adatszolgáltatással gazdaságosan kielégítse. A vizsgálati
célnak megfelelő tartozékokkal a kisgép gyorsan üzemképes állapotba
hozható.
A tölthető (DeWalt-rendszerű) telepről működő
kisgéppel húzó-, nyomó-,
hajlító-, lefejtő-, lyukasztó-

és még sok egyéb olyan
vizsgálat is elvégezhető,
amelyekhez elegendő a
4225 N terhelő erő és az
50 mm elmozdulás. A kisgépet két-, három- vagy
négyoszlopos . kivitelben,
szabványos vagy igény
szerinti befogókkal, akkutöltővel és az alkalmazásához szükséges szoftverrel ellátva szállítják. A
kisgépet PC-hez csatlakoz-

Szakítás nagy sebességgel
Mint ismeretes, a szerkezeti anyagok mechanikai tulajdonságait a
külső tényezők, így az igénybevétel sebessége is jelentősen befolyásolja. Különösen a járművek egyes teherviselő szerkezeti elemeinek, vagy
a benne utazók biztonságát szolgáló szerkezetek, mint a biztonsági öv,
anyagainak helyes megválasztása miatt növekvő igény van a nagy és
állandó sebességgel elvégezhető szakítóvizsgálat iránt.
A Volvo márkanév említéséhez a biztonság fogalma társul, hiszen a
biztonsági övet szériaszerűen ők vezették be. Éppen a biztonsági öv
hevederének és rögzítő elemeinek fejlesztési és ellenőrzési igényére
fejlesztette ki az Instron cég a szervohidraulikus
VHS8800 vizsgálógépet (képünk), amellyel legfeljebb 100 kN terhelhetőség mellett
akár 20 m/s sebességgel is végezhető szakítóvizsgálat, mégpedig -150
és 600 9C hőmérséklethatárok között.
Egy ilyen VHS rendszerű vizsgálógépet használnak a Volvo göteborgi KaF mechanikai laboratóriumában is, ahol a nagy alakváltozási
sebességgel nyert adatokat az ütközés-szimulációs számításoknál
hasznosítják, csökkentve a költséges ütközéses vizsgálatok terjedelmét.
De ezzel a rendszerrel vizsgálják a nagy alakváltozási sebességre
érzékeny hegesztett, ragasztott kötéseket is. A VHS rendszerrel végzett
vizsgálatok időtartama legfeljebb 50 ms (lásd, pl. a monitorábrát). Futás
közben a rendszer nyitott hurok-vezérléssel, nagy áramlásarányos
szelepekkel működik, és a vizsgálatvezérlő szoftver jelentősen csökken-

tatva az adatok gyűjtése,
tárolása, kezelése és to-

vábbítása korszerűen megoldott.

A terhelés 190 pontosan szabályozható, míg a vizsgálat sebessége
2,5-250 mm/min határok között fokozatmentesen megválasztható. A
vizsgálat mente a kisgépre szerelt vezérlőegység monitorán grafikusan
(erő-út) követhető (lásd fenn a képen), ugyanakkor ez az egység
táblázatosan tárolja a vizsgálat jellemző adatait, a sorozatvizsgálatok
eredményeiből pedig statisztikát is készít. A szoftver gondoskodik a program automatikus indításáról és vezérli a kisgép vizsgálat közbeni kiegyensúlyozottságát.

A kisgép előnyösen alkalmazható számos vizsgálati feladathoz,
például

— szerkezeti egységek például kapcsolók, hú, zózárak, egészség-

]
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nek ellenőrzéséhez;
.) — mechanikus, vagy for) — rasztott és ragasztott
.. — kötések (pl. kábelsaruk, kábelkötegek)
kötési szilárdságának

rés
kézen
sé

ti a gyorsítás időszükségletét és ezzel a
működési lökethosszt. A szoítver 5 MHz mintavételi sebességgel gyűjti és értékeli az adatokat. Végül is, az Instron által kifejlesztett, teljesen integrált, nagy sebességű vizsgálógép
széleskörűen alkalmazható az ütés-szimulációtól a gépelemek vizsgálatán át az ütközésszímulációig kielégítve a nagy alakváltozási
sebességhez rendelt anyag- és szerkezetjellemzők iránti növekvő igényt.

dési erőszükségleté-

)

HETET Faj tagá

8; 3k át eti ETT
ne dás ész RA k.

ZT set

ügyi (injekciós, infúziós) eszközök — műkö-

k.

SE EES

E
SEEK
ES EE ZER EZÉSE

ellenőrzéséhez;
ir

A

— műanyag bevonatok
tapadási szilárdságának, vagy tömítő sza-

lagok rugalmasságának ellenőrzéséhez;

-— különféle termények
(zöldségek,
gyümölcsök) állagának, érett-

ségének
tásához.
ANYAGVIZSGÁLÓK
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Romulus

- mechanikai

vizsgálórendszer

A Ouad Group Inc. (USA) cég által kifejlesztett Romulus egy olyan
számítógépesített alapegység, amelyre — választhatóan — öt különböző
és felműszerezett mechanikai vizsgálókészülék, ún. platform szerelhető.
Az ezekkel elvégezhető vizsgálatokat a számítógép szoftverje vezérli és
ki is értékeli a mérhető jellemzőket, illetve a monitoron a vizsgálat valós
idejű menete nyomon követhető. Képünkön (7. ábra) a Romulusnak az
Alexandra I, műszerezett keménységmérővel szerelt változata látható.
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DISTANCE TRAVELED

2. ábra. 1 — a felületre merőleges erő, 2 — a keresztirányú erő,
3 — a tényleges surlódás, 4 — akusztikus események

1. ábra

A platformok közül a további négy tulajdonképpen a különböző céllal
készített felületi bevonatok tapadását a csaplehúzás, csapletépés,
nyírás, hántolás, lefejtés, lehasítás (Hesiometer), gyémántfejes kaparás
(Stylometer) módszer valamelyikével mérhető jellemzőjének, továbbá a
különböző, például a mikroelektronikai kártyákra forrasztott elemek kötési szilárdságának a meghatározására, vagy az ún. csepp-lehúzó vizsgálat elvégzésére szolgál. De a kiegészítő tartozékokkal szerelt szakítókészülékkel mini-próbatesteken szakítóvizsgálat, illetve hajlítóvizsgálat
is végezhető. A szakítókészülék legnagyobb terhelhetősége: 1000 N, illetve — kívánságra — 220 N.
A Stylometer készülék műszerezettsége jól példázza azt, hogy a
méréstechnika az egykor technológiai próbaként indult módszereket
miként tette bevonatvizsgálattá. A gyémánt gömbbe végződő karctűt a
bevonat felületén állandó sebességgel végighúzzák és közben mérik a
megtett

út függvényében

a felületre merőleges

súrlódás is, azaz végül nemcsak a bevonat, hanem a hordozó felülete is

károsodik. A Stylometer készüléket elsősorban súrlódást csökkentő
vagy kopásnak kitett felületi bevonatok vizsgálatára ajánlják. A károsodási diagram figyelembevételével elvégzett mikroszkópos felületvizsLAPJA 2003/1
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3. ábra

és a keresztirányú

erőket, és az ebből számítható tényleges súrlódást, valamint az akusztikus eseményeket. Amint ezt a 2. ábra szemlélteti: a felületre merőleges
erőt folyamatosan, állandó sebességgel növelve kezdetben a tényleges
súrlódás állandó és az akusztikus események száma csekély. Majd
amikor a mozgó karctű hatására a bevonatban ébredő feszültség eléri a
bevonat szilárdságát, és a felületen megjelennek a tűmozgás irányára
merőleges mikrorepedések, az akusztikus események gyakorisága
megnő. Ha a bevonat gyengén tapad a hordozón, akkor a mikrorepedések katasztrofálissá válnak, és nagy területre kiterjednek. Amikor
a felületre merőleges erő a hordozó nyomószilárdságát eléri, akkor
annak felülete morzsolódni kezd, mely folyamatot nagy energiájú
akusztikus események kísérik, nő a keresztirányú erő és a tényleges

ANYAGVIZSGÁLÓK

gálattal a bevonat tulajdonságairól fontos kiegészítő információkat
kaphatunk. A készülékkel állandó felületi terheléssel is végezhető vizsgálat. Továbbá, van a készüléknek növelt hőmérsékletű vizsgálatra kifejlesztett változata is.
Az Alexandra I műszerezett keménységmérő készülékkel a felületi réteg mechanikai jellemzői határozhatók meg. Ugyanis, az előválasztás szerinti (0,5 — 50 N/s határok között) állandó terhelési sebességgel a felületbe nyomódó Vickers-gúla vagy Rockwell-kúp műszerezett szúrószerszámmal regisztrált erő-út (benyomódás) diagramból
(3. ábra), a hagyományos keménységi mérőszámon kívül, meghatározható a felületi réteg rugalmassági modulusa, folyáshatára, ke-

ményedési kitevője, mégpedig a terhelő erő legnagyobb értékének célszerű megválasztásával, a mélység függvényében. A terhelő erő legnagyobb értéke: 220 N (felbontás: 0,004 N); a benyomódás legnagyobb
értéke: 600 um (felbontás c 0,01 um). A vizsgálható minta legnagyobb
vastagsága: 25,4 mm. (A mélység érzékeny mikrokeménység-mérésről
az Anyagvizsgálók Lapja 1992/3. számában közöltünk cikket. Az eljárásra vonatkozó szabványok;

EN

ISO 14577-1—3:2002;

Fémek.

Műsze-

rezett szúróvizsgálat a keménység és az anyagjellemzők meghatározásához. 1. rész: A vizsgálati módszer. 2. rész; A vizsgálógép hitelesítése és kalibrálása. 3. rész: Az összehasonlító lapok kalibrálása.)
Összefoglalva: a Romulus mechanikai vizsgálórendszer elsősorban
a felületkezelt — a bevont, a mikroötvözött vagy például ionimplantált —
anyagok felületi jellemzőinek a meghatározására alkalmas, korszerűen
felműszerezett, számítógépesített készülékcsalád.
Lehofer Kornél
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Mérési tapasztalatok a Philips MiniPal-1

EDXRF

készülékkel
Csabai László"
Reprodukálhatósági vizsgálatok

Abstract
Measuring

experiences

with

Philips MiniPal-1

EDXRF

instru-

ment. The sulphur content of diesel oil is controlling by means of an
EDXRF instrument in the accredited laboratory of Hungarian Sate
Railway Co. (MÁV Rt.) According to the measuring experiences in range
100 - 500 ppm the MiniPal-1 has excellent repeatability: 1 relative 90 of
the average value and there is not a significant different between the
EDXRF and the WDXRF analytical results.
— 66,

—

A Philips MiniPal-i PW4025 típusú, energiadiszperzív röntgeníluoreszcens készüléket laboratóriumunk (1999-ben az MSZ 45001 szerint,
2002-ben az MSZ EN ISO/IEC szerint akkreditált, 2001-ben ISO 9001
szerint minősített) 2001 októberében szerezte be a Testor Kft-től. A
műszert elsősorban — az európai normákat követve folyamatosan csökkenő kéntartalmú -— motorikus gázolajok kéntartalmának meghatározására kívántuk használni, további terveinkben szerepelt fűtőolajok
kéntartalmának mérése, illetve az egyéb ásványolajtermékek jellemzőinek - az EDXRF módszerrel meghatározható — minőségi és mennyiségi vizsgálata.

A MiniPal-1

A reprodukálhatóság meghatározására több alkalommal végeztünk
összehasonlító és körméréseket, más, szintén akkreditált laboratóriumok energiadiszperzív és hullámhosszdiszperzív röntgeníluoreszcens
készülékei által adott eredményeket hasonlítva össze. A kapott vizsgálati
erdeményeket (három mérés átlagait) az 7. táblázatban foglaltam össze.
A táblázatban megadott adatokból látható, hogy a többféle gázolaj
kéntartalmának mérésekor a MiniPal-1 készülékkel mért eredmények
nagy megbízhatósággal egyeznek meg, még a hulláhosszdiszperzív
berendezésekkel kapott értékekkel is. Különösen figyelemre méltó a 10.
sorszámú, S - 300 : 1 ppm kéntartalmú etalonon mért kiváló egyezés.
A három párhuzamosan mért átlagértékek alapján úgy tűnhet,
mintha a WDXRF készülékek gyakrabban szolgáltatnának valamivel
kisebb eredményt, mint az EDXRF berendezések. Azonban figyelembe
véve a Philips alkalmazástechnikai laboratóriumának eredményeit,
miszerint ebben a kéntartalom tartományban a WDXRF elemzés relatív
szórása 199, azaz azonos az EDXRF

1. táblázat

felkészítése

a gázolajok kéntartalom mérésére
A műszeres XRF analitikai mérések pontos és reprodukálható
kivitelezéséhez elengedhetetlenül szükséges a nagy pontosságú etalonokkal fölvett, az érintett koncentráció tartományt átfogó kalibrációs
egyenes megléte.
Laboratóriumunk gázolaj mátrixban oldott kénvegyületeket tartalmazó, minőségi bizonyítvánnyal rendelkező standardok sorozatát
használta az elemző egyenes felvételéhez, a következő koncentrációkban:
-0 4 1,0 ugi/g kén (vak),
— 100 4 1,0 ug/g kén,
— 200 1 2,0 ug/g kén,

MiniPal-1-nél tapasztalttal, sta-

tisztikai próbával kimutatható, hogy a kétféle XRF módszerrel mért
átlagértékek között nincs szignifikáns különbség.
Sorszám

Saját mérés
kéntartalom, ppm

Más labor mérése
kéntartalom, ppm

1.

342

2.

278

339
334:
341
276"

231

227"

424

]

d]

03.
d

—

5,

252

]

419"
415
254

6.

175

]

172

7.

[7

170
178
166

239

240

— 300 4 3,0 ug/g kén,
— 500 1 5,0 ug/g kén.
Az analitikai szoftver segítségével fölvett kalibrációs egyenes korrelációs együtthatója 0,999900 (!) lett, így jó reményekkel kezdhettük el

8.

298

260
240
2441
246"
292"

a MÁV által felhasznált gázolajok kéntartalom vizsgálatát.

9.

372

867"

(10.
11.
12.

300
357
341

301"
357"
330"
334"

172.

168"

Gázolajok kéntartalmának
mérési tapasztalatai
Ismételhetőségi vizsgálatok
Első — és egyben legfontosabb — feladatunknak tartottuk a kéntartalom meghatározások ismételhetőségének kimérését, a vizsgálati
szabvány (MSZ EN ISO 8754) előírásainak való megfelelést.
Ennek érdekében egy adott gázolajmintából 20 párhuzamos mérést
végeztünk. A kapott értékek 9 ppm széles sávban, 276 és 285 ppm
között szóródtak.
A mérési eredmények átlaga és szórása: S - 281,45 - 3,07 ppm, Így
bőven a hivatkozott szabvány szerinti ismételhetőségi tartományban dolgozhatunk.
"MÁV Rt. Gépészeti Központ, Anyagvizsgálati Osztály
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13.

o]

177
174
Megjegyzések: A " -gal jelölt eredményeket WDXRF készülékkel mérték.
A 8-11 sorszámúak nemzetközi körmérési eredmények.

Mérési eredmények gázolajok minőségi átvételekor
A MÁV Rt. a közbeszerzési tv. alapján, tendereztetéssel szerzi be a
dízel vontatójárműveinek üzemeltetéséhez szükséges gázolajat.
Az elmúlt évek során két beszállító maradt versenyben, a Mol Rt. és
a többnyire az ÖMV által előállított gázolajat átadó GySEV Rt.
Mindkét gyártó rendelkezik az ISO 9000 szabványsorozat szerinti
minősítéssel, azonban a MÁV Rt. részére a vasúti tartálykocsikban átANYAGVIZSGÁLÓK
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adott gázolajok minőségének ellenőrzése laboratóriumunk egyik fő feladen esetben egyezik meg a gyártó által kiadott bizonyítványban szerep-

A minőségileg kifogásolt gázolajokból pótmintát véve, és azt a
beszállító laboratóriumával, illetve más, független, akkreditált laboratóriummal összemérve hasonlóan jó egyezést kaptunk, újfent bebizonyítva

lő értékekkel, vonatkoztatva ezt a kéntartalomra is.

ezzel méréseink megbízhatóságát.

datát képezi, ugyanis a tartálykocsikból lefejtett olaj minősége nem min-

Ezért is volt nagy jelentősége egy pontos és megbízható eredményeket szolgáltató készülék üzembe állításának, mivel az esetleges
minőségi reklamációnknak megalapozottnak és alátámasztottnak kell
lennie.
Jelenleg már több mint 500 minőségi átvételes gázolajminta kéntartalmának értékeit tárolja a MiniPal-1 készülékünk.
A beszállítók által a gázolajra kiadott minőségi bizonyítványban
szereplő kénkoncentrációk — a reklamált kéntartalmúaktól eltekintve — az
általunk mért kéntartalom értékekkel maximum -- 15 ppm intervallumon
belül egyeztek. Szemléltetésül a tavalyi év végén mért eredményekből
mutatok be párat a 2. táblázatban.
2. táblázat

Méréseink megbízhatóságának ellenőrzése
Méréseink megbízhatóságát folyamatosan ellenőrizzük, hetente egyszer mérjük az egyik referencia gázolaj kéntartalmát, havonta egyszer
pedig legalább az egyik etalont vizsgáljuk.
A referencia gázolaj esetében az egyes mérési eredmények, S - 290
és 304 ppm között, azaz 14 ppm széles intervallumon belül helyezkednek el (1. ábra). A 20 különböző alkalommal mért értékek átlaga és
szórása: S - 297 1 4 ppm.
340
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a hetente egymást követő mérések sorszáma
1. ábra. A referencia gázolaj hetenkénti elemzésének eredményei

Az üzembe helyezés után egy évvel, tavaly októberben a teljes standard sorozatot újra mértük, a kapott eredmények az eredetileg fölvett
kalibrációs egyenes értékeivel jól korreláltak.
Összefoglalva: a több mint egy éve folyamatosan végzett méréseink eredményei alapján megállapítható, hogy a MiniPal-1 EDXRF
spektrométer pontossága és megbízhatósága megfelel az akkreditálási
követelményeknek. Az összehasonlító és körvizsgálat igazolta, hogy a
gázolaj EDXRF és WDXRF készülékkel végzett kénelemzései a 100 —
500 ppm tartományban egyenértékűek. Az eredmények szignifikánsan
nem különböznek egymástól.

HPLC-UV-HG-AFS módszer szeleno-aminosavak és
szervetlen szelén specieszek meghatározására
Stefánka Zsolt — Dernovics Mihály - Ipolyi Ildikó - Mátyás András - Abrankó László - Fodor Péter"

Bevezetés
Az elmúlt néhány évtized kutatási tapasztalatainak tanulsága, 5 ma
már általánosan elfogadott tény, hogy az egyes elemek környezeti
szerepe, hatása az élővilágra korántsem egyértelmű, ha csupán az adott
elem összkoncentrációja alapján vonunk le következtetéseket. A biológiai hatás szempontjából kulcsfontosságú lehet, hogy az adott elem
milyen vegyületformában van jelen, mert ez nagymértékben befolyásolja az elem abszorpciójának, eloszlásának, átalakulásának és
kiürülésének körülményeit.
Az egyik legbehatóbban vizsgált nyomelem a szelén, amely többek
közt az emlősök és az ember számára is nagy jelentőséggel bír, de csak
egy igen szűk tartományon belül kedvező hatású [1, 2]. Tudományosan
alátámasztott tény, hogy az emberi és állati szervezetbe szelenoaminosav formájában bekerülő szelén jóval könnyebben szívódik fel,

mint amikor szervetlen szelénként jut be [3], és ez, ismerve az igen szűk

" A szerzők a Szent István Egyetem, Alkalmazott Kémia Tanszék munkatársai,
Budapest, Villányi út 29-33., e-mail:stetanka(domega.bk.szie.hu
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tolerancia-intervallumot, nagyon fontos tényező lehet, pl. a gyógytáplálási célokra használt, szelénnel dúsított vagy nagy természetes szeléntartalmú élelmiszerek szempontjából.
Ezért van szükség olyan analitikai módszerekre, amelyek képesek
információt szolgáltatni arról, hogy az adott elem milyen oxidációs
állapotban, milyen kötésben, milyen formában van jelen a
meghatározandó mintákban. Az ilyen ún. speciációs analitikai analízisek
elvégzésére általában kapcsolt rendszereket szokás használni, amelyek
valamely elválasztás-technika és jellemzően egy spektrometriai detektálási technika egymáshoz illesztésével jön létre.
Speciációs analitikai célokra előszeretettel alkalmaznak induktív
csatolású plazma tömegspektrometriát (ICP-MS), különböző elválasztási technikákkal kombinálva úgymint kapilláris elektroforézis (CE)
[4, 5], gázkromatográfia (GC) [ 6, 7], ill. nagy hatékonyságú folyadék kromatográfia (HPLC) [8-11]. Ezek a módszerek - tekintve az ICP-MS nagy
érzékenységét és a szolgáltatott jel több nagyságrenden keresztül tartó
linearitását — ideálisak a mintákban általánosan ng/ml koncentráció-tartományban előforduló specieszek meghatározására. Azonban, sajnos
az ICP-MS nagy bekerülési és szervizköltsége miatt, számos laboratóri23

MŰSZERES ANALITIKA
umnak nem adatik meg a lehetőség a fent említett technika alkalmazására. Ez esetben az alkalmazott detektálási módszer (AAS, AF5)
rosszabb teljesítő képességének kiküszöbölésére a mintabevitel hatásfokának növelése az egyik alkalmazható eljárás [12].
Munkánk célja egy már korábban ismertetett analitikai rendszer [16]
továbbfejlesztésével olyan kapcsolt technika létrehozása, amely teljesíti
a korszerű speciációs analitikai technikákkal szemben támasztott követelményeket, és alkalmas szeléntartalmú minták speciációs analízisére,

Kísérleti rész
Eszközök
Munkánkban egy kapcsolt HPLC-UV-HG-AFS rendszert építettünk
fel, melynek részeit egymástól függetlenül optimáltuk. A rendszer a következő elemekből áll:
A szelénspecieszeket LIChroCART 125-4, ill. LIChroCART 250-4
oszlopon választjuk el, Az oszlop LiChrospher 100 RP-18 szilikagél
állófázissal van töltve (Merck, Darmstadt, Németország). Az eluenst a
négy szívócsonkkal ellátott Merck pumpa (Hitachi, L-7100) áramoltatja,
amely egy 100 u! térfogatú Rheodyne (Cotati, CA, USA) mintabeviteli
egységgel összekapcsolva a mintát az oszlopra juttatja.
Az oszlopot követően a minta a termikus roncsolóba jut, ami egy szilikonolajjal töltött edény, melyben az olaj hőmérsékletét kontakthőmérővel szabályozott fűtőszál biztosítja. Az egyenletes hőeloszlásról
a beépített keverő gondoskodik. A berendezés arra a célra szolgál, hogy
a mintát adott hőmérsékletre melegítse, illetve azon tartsa meghatározott ideig, abból a célból, hogy az előzetesen adagolt sósav és káliumbromid a mintában lévő szelenátot szelenitté redukálja. Az eszköz
további előnye, hogy a következő lépésben szereplő UV-roncsoló hatásfokát javítja.
Argon be

pepo

[/

aka

t

—

tára — ram ah —
Fütés

Í TF

HcI

i]

HKBr

UV

Hulés

TRE

Argon be

Argon ki

91 f

:

4

EHF

NaBH,

Gázszáríló

Gáz-folyadék

r

Vegyszerek
Minden felhasznált vegyszer analitikai tisztaságú volt. A törzsoldatok
készítéséhez szeleno-DL-metionint (SeMet) és szeleno-DL-cisztint
(SeCys.) használtunk (Sigma Chemicals, St. Louis, MO. USA). A kiindulási oldatok, mindhárom szelénspeciesz esetén, 100 mg.F! töménységűek voltak szelénre nézve. A szelenit (SelV) esetén a törzsoldatot
1000

mg.F!

atomabszorpciós

törzsoldatból

(Merck,

Darmstadt,

Németország) készítettük, tízszeres hígítással, míg szelenát (SevI)
esetén szilárd nátrium-szelenát (Na,Se0,; Aldrich, Sheboygan, WI,
USA) megfelelő mennyiségét mértük be anlitikai mérlegen, majd ioncsetot.

A kromatográfiás elválasztáshoz szükséges eluens összetevői a következők voltak: ammónium-hidrogén-karbonát (Riedel-de Haen,
Seelze, Németország), tömény hangyasav (Reanal, Budapest, Magyarország), HPLC tisztaságú metanol (Carlo Erba, Milánó, Olaszország),
tetrabutil-ammónium-acetát (TBAA; Sigma).

;

Loop — Oszlop

a belső csőben áramló nedvesebb gáz között fennálló gradiens hatására
a nedvességtartalom a membránon keresztül átdiffundál a köpenyben
áramló szárító gázba. Mind a kihajtó gáz, mind a szárító gáz térfogatáramát Cole-Parmer rotaméterrel mértük (Niles II. USA).
A detektálást PSA 10.003 atom-fluoreszcens (AF5) detektorral oldottuk meg (PSA, Excalibur, Sevenoaks, Kent UK), amelyben emelt feszültségű szelénlámpát (Superlamp, Photron, Victoria, Ausztrália) helyeztünk el. A mérést a szelén jellemző rezonancia-hullámhosszán (196
nm), multi-reflektancia szűrővel végeztük a 13-20 nm-es tartományban.
A detektor által kibocsátott jelet analóg-digitális konverteren
keresztül számítógépen regisztráltuk. A kapott kkomatogramokat Borwin
szoftver (JMBS Developpements, Grenoble, Franciaország) segítségével értékeltük ki.
A HPLC-UV-HG-AFS rendszer sematikus felépítését az 7. ábra
mutatja.

TET,

gáFs

etaktor

membrán

szeparálor

A hidridfejlesztéshez a Merck cég által gyártott sósavat, kálium-bromidot (Reanal), nátrium-borohidridet (Sigma) és nátrium-hidroxidot
(Reanal), a minta-előkészítéshez kálium-dihidrogén-foszfátot (Reanal),
dikálium-hidrogén-foszfátot (Reanal) és pronáz enzimet (4000 U/mg;
Merck) használtunk.

Minta-előkészítés
1. ábra. A HPLC-UV-HG-AES

rendszer felépítése

A készülék következő része egy kisnyomású higanylámpa, amelyre
2 méter hosszúságú tefloncső van spirálisan feltekerve. Az UV besugárzással a szeleno-aminosavak roncsolása végezhető el, javítva a
szerves szelén specieszek hidridképzési hatásfokát.
A hidridfejlesztés savas közegben nátrium-borohidrid segítségével
megy végbe. A nátrium-borohidridet, a sósavhoz hasonlóan, többcsatornás perisztaltkus pumpa (Rainin Instruments, Woburn, MO, USA)
szállítja az UV-roncsolóból érkező mintához. A reakciópartnerek összekeverésére a poliéter-éter-ketonból (PEEK) készült, néhány mi térfogatú
reaktor szolgál. A gázfejlődés pillanatszerű reakciója már a reaktorban,
illetve a tefloncsőben megindul. Mivel a reakció exoterm folyamat, a
mintaszállító cső egy 0 "C-os, jeges vizet tartalmazó hűtőn vezet keresztül, így a hidridképzés hatásfoka javul. A hűtés további előnye, hogy
a vegyes halmazállapotú elegy gáz fázisából a víz jelentős része kondenzál. A hűtést a folyadék és gáz fázis szétválasztása követi, amit egy
házi készítésű gáz-folyadék-szeparátor valósít meg. A gáz-folyadék
szeparátorból a szelénhidridet argongázzal űzzük ki.
A gáz-folyadék-szeparátor után egy Perma Pure gyártmányú hidridszárítót helyeztünk (Perma Pure Products, Farmingdale, NJ. USA). A
szárító egy dupla falú ,cső a csőben" szerkezet, melynek belső csöve
vízáteresztő membrán. A külső köpenyben áramló száraz argon gáz és
24

A brazil dió minta-előkészítéséhez egy, már korábban közölt módszer [17] speciálisan erre a mintafajtára továbbíejlesztett változatát alkalmaztuk. Az elemzésre szánt diókat megtörtük, héjukat eltávolítottuk,
majd lehámoztuk a fehér dióbelet fedő vékony barnás takaróréteget is.
Ezt követően a kb. 7099-os zsírtartalmú dióbelsőket (kb. 10 g-ot) felaprítottuk, majd a kapott törmeléket 1,5 mm-es szitán ráztuk át. Az áthulló
frakciót (kb. 4 g) Soxhlet-extrahálóhüvelybe öntöttük, és — a zsíros fázist
elválasztandó — 150 ml ciklohexánnal (Reanal) 15 átbukásig extraháltuk.
A folyamat lezajlását követően a zsírtalanított dió szemcséit porcelántégelyben dörzsölve tovább aprítottuk, és 0,125 mm-es szitán átszitáltuk. Az így előkészített, 1,1 g tömegű minta már alkalmas az enzimes
minta-előkészítésre.
Az előkészített diómintából — három párhuzamossa! dolgozva —
kimértünk mintegy 0,130 grammnyi mennyiséget, amelyet 15 mg, fehérjebontó pronáz enzimet tartalmazó, 3,6 ml 50 mM-os foszfátpufferben
(pH - 7,4) oldottuk fel. Az elegyet 37 "C hőmérsékleten, 24 órán keresztül, 180 1/perc fordulatszámú rázógépen kevertettük. Ezt követően
a mintákat 15 ml-es centrifugacsőbe töltöttük át, és 25 percig centrifugáltuk (4000 g, 10 "C; Hettich Micro 22R centrifuga, Hettich, Tuttlingen, Németország). A centrifugálás után a felülúszót gyűjtőedénybe
öntöttük le, és a centrifugálást még kétszer, 0,6-0,6 ml pufferral történő

szuszpendálás után, megismételtük.
A három centrifugálási lépés után az azonos
ANYAGVIZSGÁLÓK

mintához tartozó
LAPJA 2003/1
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1. táblázat
A HPLC-UV-HG-AFS rendszer működési paraméterei

felülúszókat egyesítettük, 0,45 um-es cellulóz-nitrát (Whatman; Anglia)
fgcskendőszűrőn átszűrtük és 5 ml-re egészítettük ki ioncserélt vízzel.A.

kapott oldatot a HPLC mérés megkezdéséig hűtőben tároltuk. —
A centrifugálás után kapott üledéket, a cellulóz-nitrát szűrőpapírral
együtt, 2 ml tömény HNO, és 2 ml 3096-os H,O, elegyében, teflonbom-

HPLC
Oszlop

bába zárva kuktában, 100 "C-on roncsoltuk 20 percen keresztül. A ron-

Eluens

csolás végeztével az elegyet 5 ml-es mérőlombikban ioncserélt vízzel
jelre töltöttük. Az eredmények ellenőrzéséhez a három párhuzamos
minta, illetve a maradékok összes szeléntartalmát induktív csatolású
plazma-atomemissziós spektrométerrel (ICP-AES; Thermo Jarret Ash
ICAP-61, Franklin, MA, USA), mint független módszerrel megmértük.

Kísérleti eredmények és értékelésük

LIChroCART 250-4, LiChrospher

100 RP-18 (5um)

30 mM ammónium-formiát
3 mM TBAA
1 V/V99 metanol
pH-3

A mintabevivő hurok térfogata

100 ul

Az eluens áramlási sebessége

0,0-10,5 min. 0,75 ml mir!
10,6-30,0 min 1,2 ml mir!

HG
Na-borohidrid koncentráció

Hidridképzés optimálása
A termikus és az UV-roncsoló, ill. a hidridfejlesztés megfelelő paramétereinek kiválasztását célszerű volt a kromatográfiás rész kiiktatásával végrehajtani.
A termikus roncsolóban a lehető legmagasabb hőmérsékletet célszerű alkalmazni, mivel a szelenát redukciója a hőmérséklet növekedésével
egyenes arányban javul. Ez az érték 122 "C, ennél magasabb olajhőmérsékletnél a minta a csőben forrásnak indul, és kétfázisúvá válik;

ebből adódóan az addig a kapillárisban dugószerűen haladó mintakomponensek összekeveredhetnek, és az így detektált jelek retenciós ideje
valamint a csúcsnagysága használhatatlan paraméterré válik. Az olajfürdő hőmérsékletét 1-2 "C pontosan, állandó értéken tartottuk.
Az UV-roncsolóban az UV sugárzás intenzitása állandó volt, szabályozni nem lehet. Az UV-roncsolásnak elsősorban a szerves szelenospecieszek mérésénél van jelentősége, ugyanis a szerves kötésben lévő
szelénatomok az UV fény hatására leszakadnak, hidridképzésre alkalmassá válnak, Így ezen komponensekre kapott jel nagy mértékben
növekszik. Az UV-roncsoló hatását a 2. ábra mutatja. Az ábrán, az UV
nélkül kapott jelterületeket egységnyinek feltüntetve, jól látszik a szerves
szelénspecieszek megnövekedett jelintezítása.

ze

:

5
as

: OU nélkül
- 5] 2 UV

a
kn

2 m/v 99, 1 m/v9o-os NaOH

oldatban oldva
Sósav koncentráció

50 v/v9e, 5 m/v99-os KBr-ban oldva

A termikus roncsoló hőmérséklete

1222C

Kihajtó gázáram

300 ml min"!

Ellenáramú szárító gázáram

2500 ml mir!

ÁFS
Elsődleges áramerősség

25 mA

Megemelt áramerősség

25 mA

mosódik le az oszlopról, ezért a megfelelő elválasztást a két szerves
komponens és a szelenit határolja be. Ezért az elválasztás optimálását
is ezekre a komponensekre végeztük el.
Vizsgálataink azt mutatták, hogy a szerves oldószer (metanol) koncentrációja nem befolyásolja a komponensek retencióját, így ezt a
paramétert az TBAA ionpárképző jobb oldódásának elősegítése érdekben 1 V/V96-nak választottuk.
A 3. ábráról leolvasható, hogy a minimális TBAA koncentráció í mM,
ennél kisebb koncentráció esetén a szelenitre nincs megfelelő visszatartása az oszlopnak, ezért a Se(lV) csúcsa a kromatogramon Összemosódik a szerves komponensek jeleivel és kiértékelhetetlen eredményt
kapunk.
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2. ábra. Az UV-roncsoló hatása a szelénspecieszek jelintenzitására

A hidridképzéshez használt reagensek koncentrációinak és áramlási
sebességeinek beállításait egy korábbi tanulmány alapján hajtottuk
végre [18]. A rendszer működési paramétereit az 7. táblázat mutatja.

Kromatográfiás paraméterek optimálása
Az eluens paramétereinek (ionerősség, pH, a szerves oldószer koncentrációja, az jonpár-képző mennyisége) visszatartásra gyakorolt
hatását 125 mm hosszúságú LIChroCART 125-4 oszlopon vizsgáltuk,

majd a megfigyelt tendenciákat figyelembe véve, LIChroCART 250-4
oszlopra dolgoztuk ki a végső elválasztási módszert, amely a nagyobb
elméleti tányérszáma
kolonna LiChrospher

miatt, jobb elválasztást tesz lehetővé. Mindkét
100 RP-18 szilikagél álló fázissal volt töltve.

Szelenátra a módszernek nagy a visszatartó ereje, lényegesen később

ANYAGVIZSGÁLÓK LAPJA 2003/1

o

0.01

01
TBAA

1

15

2

5

10

koncentráció, mM

3. ábra. Az ionpárképző koncentrációjának retenciós időre gyakorolt
hatása 10 mM ammónium-formiát koncentráció mellett

Az ionerősség hatását a szelénspecieszek retenciós idejére a 4. ábra
mutatja. A hatás magyarázata az, hogy az eluensben lévő negatív
töltésű ionok konkurenciát jelentenek a szelenit ion oszlopon való —
egész pontosan az ionpárképzőhöz való — kötődésében. A nagyobb
ammónium-formiát mennyiség következtében a Se(lV) által produkált jel
közelebb kerül a szerves vegyületekéihez, ami a kromatogram kiértékelhetőségét rontja. Az említett ábráról továbbá az is leolvasható, hogy a
25
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4. ábra. Az ammónium-formiát koncentrációjának retenciós időt
befolyásoló hatása I mM tetrabutil-ammónium-acetát
alkalmazása mellett

6. ábra. Szelén-specieszek elemzőgörbéi

szerves komponensek retenciós idejét az anmónium-formiát koncentráció érdemben nem befolyásolja, hiszen ezek visszatartásáért elsősorban
az apoláros álló fázis és a szeleno-aminosavak apoláros oldallánca
között ható Van der Waals-féle kötés a felelős.
A pH túl nagy mértékben nem hatott a retenciós időre, de a kromatogramokon megfigyelhető volt a jelek stabilizálódása. Ennek oka, hogy
a kis pH hatására a szelenoaminosavak aminocsoportja protonálódott, a

A módszer analitikai teljesítőképességének vizsgálata
A rendszer linearitását a 6. ábra mutatja. A linearitás vizsgálata során
0,0014-t,4

mg.F!

koncentrációtartományban

dolgoztunk.

A rendszer

válaszjele speciesztől függetlenül 3 nagyságrenden keresztül lineáris
A kimutatási határnak tekintettük a 6. ábrán látható analitikai elemzőgörbék háttérszórása háromszorosának megfelelő értéket. Az így megállapított kimutatási határokat — összevetve egy korábban kifejlesztett
speciációs HPLC-HHPN-AES ill. HPLC-HG-AFS rendszerrel — a 2. táblázat tartalmazza. A táblázatból egyértelműen látszik, hogy a módszerfejlesztés meghozta a kívánt hatást, a rendszer kimutatási határa mindegyik speciesz esetében legalább két nagyságrendet javult.

en csak egyféle alakban fordultak elő, s azonos módon viselkedtek. A
szelenit ionra is hatással volt a kis pH, mégpedig úgy, hogy a szelenit a
nagy hidrogénion koncentráció jelenlétében csak az egyik proton Ígadására volt képes és a S5e0,? ion nem alakulhatott ki nagyobb mennyiségben. Ez a retenciós idő szórásértékének
2. táblázat
csökkenésében nyilvánult meg.
A HPLC-UV-HG-AFS rendszer kimutatási határa összehasonlítva két korábban kifejlesztett
A fent leírt hatásokat figyelembe véve, a 250
rendszerrel, és a módszer ismételhetősége
mm hosszúságú oszlopra dolgoztuk ki az
elválasztást, melynek paramétereit az 1. táblázat

komponens

Kimutatási határ, ng/mi

Ismételhetőség, 90

HPLC-HHPN-AFS" ] HPLC-HG-AFS"" ] HPLC-UV-HG-AFS ][ HPLC-UV-HG-AFS

tartalmazza. Az elválasztás során izokratikus

körülmények között sikerült elválasztani a négy
szelénspecieszt, mindössze az eluens áramlási

Selys,
SeMet

180
200

18
70

0.20
0,58

3
3.9

után, az analízis idejét csökkentendő. Az

ev]

600

E

0.40

3.4

130

Selv

sebességét növeltük meg a szelenit elúciója

izokratikus elválasztásnak a gradiens elúcióval szemben megvan az az
előnye, hogy nem szükséges a komponensek elválasztása után a
gyengébb eluenssel mosni az oszlopot a kiindulási feltételek visszaállításához, így az analízis ideje jelentősen csökkenthető. Az optimált
paraméterekkel nyert kromatogram az 5. ábrán látható.

HV

SeCysí

Az ismételhetőség megállapításához olyan standard oldatot használtunk, amely a kimutatási határ tízszeresének megfelelő koncentrációban
tartalmazta az egyes specieszeket. Az ismételhetőséget tíz párhuzamos
mérésből számítottuk, az eredményeket szintén a 2. táblázat tartalmazza. A táblázatból kitűnik, hogy a rendszer képes teljesíteni az ilyen
metodikáktól elvárható megbízhatósági kritériumot. Mind a négy
speciesz esetében a bizonytalansági érték 4 9o alatt maradt.

Brazil dió speciációs analízise
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5. ábra, Szelén-módosulatok elválasztása véve
LIChroCART 250-4 oszlopon. Koncentrációk szelénre nézve (ug/ml)
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Munkánk célja olyan kapcsolt technika létrehozása, amely teljesíti a
korszerű speciációs analitikai technikákkal szemben támasztott követelményeket, és alkalmas szeléntartalmú minták speciációs analízisére.
Ezért a rendszer optimálása és analitikai teljesítőóképességének
meghatározása után egy szeléntartalmú élelmiszerminta elemzését végeztük el. Az elemzéshez a brazil diót (Bertholletia excelsa) választottuk,
amelyik nagy szeléntartalmú talajról származó növény, az Amazonas
medencéjében szétszórtan terem. A szelénspeciációval foglalkozó szakemberek érdeklődése nemrégiben fordult e felé a növény felé, ugyanis
a dió fehérjéire a nagy metionintartalom jellemző, így várható volt a talajban előforduló és a növény számára felvehető szelén/kén arány által
szabályozott SeMet/Met arány eltolódása a szeléntartalmú aminosav
irányába. Ez felveti a dió szelénhiány esetén kiegészítő táplálékként
történő alkalmazást is.
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MŰSZERES ANALITIKA
elvégezhető a biológia mintákban leggyakrabban előforduló két szeleno-

aminosav, a szeleno-cisztin ill. a szeleno-metionin, és a két szervetlen
szelénspeciesz (szelenit, szelenát) analízise. Speciációs hitelesített
anyagminta hiányában a módszert szeléntartalmú élelmiszerminta
(brazil dió) standard addíciós elemzésével ill, független módszerrel
ellenőriztük, és megállapítottuk, hogy az alkalmas gyakorlati analitikai
feladatok megoldására.
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7. ábra. A brazil dió kromatogramja

A már ismertetett minta-előkészítés után a kifejlesztett módszerrel
elemeztük a brazil dió mintáját; a kapott kromatogramot a 7. ábra mutatja. A várakozásoknak megfelelően a szeléntartalom legnagyobb részét a
szeleno-metionin alkotja, mellette még azonosítható komponensként
szeleno-cisztin található a mintában.
Mivel a vizsgált mintatípusra speciesz-tartalomra hitelesített CRM
nem áll rendelkezésre, a módszer ellenőrzésére az elemzést mind külső
kalibrációval, mind standard addícióval elvégeztük, ill. az összes szeléntartalmat független módszerként ICP-AES technikával is meghatároztuk.
Az eredményeket a 3. táblázat tartalmazza. Az elemzés azt mutatja,
hogy mind a külső kalibráció, mind a standard addíció alkalmazásával az
ICP-AES technikával megegyező eredményeket kapunk. Bár a speciációs mérések bizonytalansága nagyobb, ami eredhet az azonosítatlan
komponensek eltérő mennyiségéből a párhuzamos mintákban. Ezt a
bizonytalansági fortást a minta tökéletesebb homogenizálásával lehet
3. táblázat
A brazil dió minta elemzésének eredményei, három párhuzamos
minta-előkészítéssel
Minta
A

Külső kalibráció ]
szerint (mg/g)

Standard addíció !
szerint (mg/g)

55,6

ICP-AES (mg/g)

543

692

B

694

75.2

683

c

734

784

684

Átlag

66,1

693

68,6

Szórás

9.3

131

05

RSD9

141

188

07

kiküszöbölni; az erre irányuló kísérletek már folyamatban vannak. Az
eltérés másik lehetséges magyarázata a speciációs minta-előkészítés
bonyolultsága, amely során jóval több a hibalehetőség, mint az ICP-AES

méréshez használt salétromsav, hidrogén-peroxid elegyében történő
roncsolás során. A táblázatból kitűnik az is, hogy az eredményeket nem
befolyásolja a kalibráció módja, tehát a módszer nagyfokú zavartűrést
mutat a minta mátrixával szemben.

Összefoglalás
Munkánkban egy olyan speciációs analitikai módszert fejlesztettünk
ki, amely mind az elválasztás mind a detektálás paramétereiben
megfelel a gyakorlati analitikai követelményeknek. A módszerrel
ANYAGVIZSGÁLÓK
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um species with HPLC-UV-HG-AFS system
A hyphenated HPLC-UV-HG-AFS system capable to separate and
detect two. natural selenoamino-acids (SeMet and SeCys2) and two
inorganic forms of selenium (Se IV and Se VI) was built for selenium
speciation analysis. The application of UV in the decomposition of
selenoamino-acids and the optimisation of the separation parameters
helped to decrease the detection limits of the selenospecies to the subppb range. The measurement setup was successfully applied in the
determination of selenium species of a selenium-enriched food sample.
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Roncsolásmentes

vizsgálatok és az internet

Fücsök Ferenc"
Hosszú ideje már, hogy az ,internet" szóval minden nap találkozunk,
mondhatni már a vízcsapból is ez folyik, ezért nem lehet érzelem nélkül
beszélni róla. Az érzelmeket a vele kapcsolatos, általában szenzációhajhász hírek csak a rossz irányba befolyásolják. Pedig az internet is csak
egy eszköz, amivel kapcsolatban felesleges az érzelmekről beszélni.
emberiség történetében, melynek felhasználási célja és nem az eszköz
volt kártékony. Az érzelmeket pedig a felhasználás célja befolyásolja,
nem az eszköz objektív léte. Próbáljunk elvonatkoztatni a felkorbácsolt
indulatoktól és nézzük meg, mire is használható ez az eszköz.
Az internet történetéről, használatáról, alapfogalmairól több helyen,
például lapunkban is olvasható ismertetés (Szepesvári Pál: Internet
mozaik, Anyagvizsgálók Lapja 2000/1. p. 18.), ezért ezt nem ismételjük
meg. Feltételezzük továbbá, hogy van megfelelő átviteli sebességű
kapcsolatunk (vagy kellő türelmünk) az internetes szolgáltatóhoz. Az
internet kezeléséhez szükségünk van még a kezelő programra is, pl.
Internet Explorer, Netscape. Ezek ismertetését a kezdők bármilyen
szoftverekkel foglalkozó könyvben megtalálhatják, de egyszerű kezelésük miatt próbálgatással is sikert lehet elérni,
Ez után kezdhetünk a roncsolásmentes vizsgálatokkal kapcsolatos
információkat keresni az interneten, divatos szóval szörfölni. (Ha a szörfölés technikáját leíró részeket gyakorlott internet-használók unalmasnak találják, kérem, ugorják át az adott szövegrészt.)
A szörfölés még akkor is sok időt igénylő elfoglaltság (munka,
szórakozás...), ha pontosan tudjuk, hogy mit keresünk, Az interneten elérhető szervereken felmérhetetlen mennyiségű információt tárolnak, és
ez az információ napról-napra folyamatosan gyarapszik. Ezért ajánlom
mindenkinek, hogy a hasznosnak ítélt internetcímeket jegyezze fel. A feljegyzést a programok szolgáltatásként biztosítják, így a megfelelőnek
talált címeket néhány kattintással beilleszthetjük a kedvencek közé. A
következő látogatást már csak a feljegyzett címre mutatással is indíthatjuk, nem kell a betű szerint pontos begépelést újra elvégezni.

Egyesületek
Sok, hasznos információt lehet megszerezni a szakmai egyesületekben. Ez az internet elterjedése előtt is így volt. Most azonban az egyesületek honlapján is kezdhetjük a tájékozódást. Ha elindítottuk számítógépünk internetes kapcsolatot létesítő programját, gépeljük be a Cím
ablakba a Magyar Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség nevének
rövidítését, www.marovisz.hu, és néhány másodperc múlva láthatjuk a
honlapját. Innen további oldalakra kapcsolhatunk, ha rákattintottunk például az alapszabályt, a tisztségviselők és a tagok adatait, vagy a rendezvényeket ismertető címekre. Az információt nemcsak a képernyőn olvashatjuk el, hanem saját számítógépünkre is letölthetjük a program megfelelő parancsával. Letöltés után ki is nyomtathatjuk a számunkra fontos
oldalakat, például a jelentkezési lapot a Szövetség következő rendezvényére.
Ha a többi ország roncsolásmentes vizsgálati egyesületének életére
vagyunk kíváncsiak, pontosan kell tudnunk nevük rövidítését. Ha néhány
találgatás után sem az a honlap nyílik meg, amire várunk, akkor érdemesebb az Európai Roncsolásmentes Vizsgálati Föderációt (EFNDT)
keresni, ahol biztosan megtaláljuk a tagok elérhetőségét is.
A www.efndt.org címen (az utolsó pont után az org kiterjesztés
szervezetet jelent) meg is leljük a szervezet honlapját, ahol több egyéb
információhoz vezető tartalomjegyzék van. Mindjárt az első oldalon
megtudjuk hogy, a következő európai konferenciát, a 9. ECNDT-t, a
Német Roncsolásmentes Vizsgálati Társaság, röviden a DGZfP, rendezi
Berlinben, 2006-ban.

A keresés közben talán még nem, de egy konferencia-ismertető feltűnésekor rá kell döbbennünk, hogy itt már nem elég magyarul tudni.
Szükséges legalább az angol nyelv olvasás szintű ismerete. Persze több
"Erőmű Rt. (ffucsokobert.hu)
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nyelv, vagy magasabb szintű nyelvismeret több információhoz segíthet
hozzá. Sajnos, abban biztosak lehetünk, hogy nem a világ fog magyarul
megtanulni...
Az EFNDT honlapján megtaláljuk a szervezet alapszabályát,
szervezeti felépítését, munkabizottságait, tagjait stb., és ezek elérhetőségeit. A különböző munkabizottságok munkáját bemutató ismertetők le
is letölthetők. Ezt a letöltési lehetőséget azoknak javaslom, akik telefonvonalon keresztül szörfölnek. A letöltött file-okat később kényelmesen
olvashatjuk a saját gépünk merevlemezéről, amikor már nem használjuk, és nem fizetjük a telefonvonal díját.
Ha megtudtuk a többi szervezet címét, látogassunk el például az
Angol Roncsolásmentes Vizsgálati Intézethez (The British Institute of
Non-Destructive Testing), mert hallottuk, hogy egy igényes szakmai
lapot adnak ki. A honlapról a Serviceszlnsight Journal/This Months Issue
útvonaton eljutunk az Insight szaklap legutolsó számának ismertetéséhez. Itt érdemes feljegyezni a Kedvencek közé a lap internetes címét:
www.bindt.org/MK1site/insight.html
Az idén 45 éves lapot nyomtatott formában adják ki, ezért a cikkek
közül itt csak néhányat olvashatunk. De többéves adatbázist találunk
nemcsak a lapok tartalomjegyzékéről, hanem a cikkek kivonatos ismertetéséről is. Ha valamelyik ismertető alapján a cikkre is kíváncsi valaki,
akkor ezt is elérheti. A BINDT ajándékaként a lapot évek óta elküldik a
GTE -nek, melyek a fíucsokobert.hu címen bárki számára másolatban

elérhetőek.
Ha már Európában körülnéztünk, látogassunk el a tengeren túlra,
Amerikába is. Az Amerikai Roncsolásmentes Vizsgálati Egyesületet
(American Society of Non-Destructive Testing) az EFNDT kapcsolatok között is megtaláljuk, vagy a www.asnt.org cím begépelésével
érhetjük el. Mindjárt a címlapon találunk egy csatlakozást az elnöki
üzenethez. Ebből kiderül, hogy az ASNT igazgató tanácsa úgy döntött,
hogy meghatározatlan időre felfüggeszti tagságát az ICLNDT-ben, mert
számára nem megfelelően működik. Hogy ez hasznára lesz-e az
ICNDT-nek vagy sem, ezen érdemes eltűnődni, de ezt most úgysem
tudjuk eldönteni, Inkább nézzük meg itt is a publikációkat.
Kiderül, hogy több rendszeres kiadványunk van, amit borsos áron
megrendelhetünk. A legismertebb havi szakmai lapjukat, az igényes
cikkeket

is tartalmazó

Material

Evaluation-t

részletesen

is meg-

nézhetjük, sőt egyes cikkeit le is tölthetjük. Ezek talán jobban érdekelnek
minket, mint a belső szervezeti problémák...

Roncsolásmentes vizsgálati publikációk
Ha szakmai problémánk van bármelyik vizsgálati technológiában,
biztosak lehetünk abban, hogy valamelyik szakcikkben találunk útmutatást a megoldásra. Régi bölcsesség, hogy a kutatás legolcsóbb a
könyvtárban. Ezt a kutatást is gyorsíthatjuk, ha az interneten keresünk.
Ha az egyesületek kiadványaiban akarunk valamit megtalálni, a fent leírt
módon is eljárhatunk. De gyorsabb, ha valamelyik kereső programot
használjuk.
A Google nevű keresőprogramot úgy indítjuk, hogy a Cím ablakba
begépeljük: www.google.com. Ekkor az 1. ábrán látható képernyő
tünik fel, amelynek ablakába a keresett kifejezést kell begépelni. Például
ha az NDT (Non-Destructive Testing) vagy a NDE (Non-Destructive
Evaluation) rövidítésekkel indítjuk a keresést, százezernél is több találatot kapunk.
Szűkítve a keresést, induljunk az NDT Journal szókapcsolattal. Ez
csak 19 000 találatot eredményezett. Az első találat a The online Journal
of Non-Destructive Testing című elektronokus újság, melynek címe az
Interneten: NDT.net. Ha jobban megnézzük a második találatot, kiderül,
hogy ugyanannak az újságnak az egyik tematikus részét találtuk meg. A
harmadik találat a Nephology Dialysis Transplantation, ami számunkra
csak azt mutatja, hogy az NDT rövidítést egyéb tudományágban is
ANYAGVIZSGÁLÓK
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használják. A fennmaradó találatokkal most ne foglalkozzunk, érdeklődésének megfelelően mindenki egyedül is folytathatja.
Kattintsunk rá a The online Journal of Non-Destructive Testing címre,
és feltűnik az újság honapja. A címlapon a fő szponzorok logóit láthatjuk,
és az újság különböző részeit a legfrissebb és az előző szám címlapját,
a kiállítókat és egyéb szolgáltatásait. Az újság a szponzorok támogatásainak köszönhetően ingyenes, az információk szabadon letölthetők.
1996. január 1-jétől működik ezen a címen, és az óta bővíti szolgáltatásait. Legfontosabb részei a következők:
— Havi kiadványok: havonta újabb cikkgyűjtemények, melyek a nagyobb konferenciák kiadványait is tartalmazzák. A 2002. decemberi, 7.
évfolyam 12. szám a 8. ECNDT cikkei közül azokat közölte, melyek
megjelenéséhez a szerzők hozzájárultak,
— Fórum: segít szakmai kapcsolatokat létesíteni. A fórum tagjai segítenek a problémák megválaszolásában, megvitatnak cikkeket, eredményeket.
— Kiállítás: virtuális kiállítás az interneten keresztül. Több mint 50 cég
legújabb termékeiről és szolgáltatásairól lehet gyorsan információt szerezni, letölteni. Egy speciális kereső segít a cégek honlapjait gyorsan
megtalálni.
— Virtuális könyvtár: összegyűjtött kapcsolatrendszer, amely a világ
számos helyén lévő adatállományban tesz lehetővé keresést, és gyorsítja meg a biztos találatokat a ron-
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itt nem ismétlünk meg.
A cikk 4. táblázata a magyar internet-felhasználókra is ad adatot. Az
1. táblázatban vettük át az NDT.net újságot felkeresők számát a domainek függvényében. (A domain az internetes cím utolsó pont után
következő azonosítója, általában az országot határozza meg.) A táblázat
a 2002 októberi adatokat tartalmazza.
A táblázatból az áttekinthetőség miatt töröltük a számunkra most
érdektelen országok adatait. A 127 sort tartalmazó táblázat 44. helye
nem látszik rossz teljesítménynek, de az, hogy az összes érdeklődő
0,1390-a kereste fel Magyarországról ezt az információ-forrást, szemléletesen mutatja hazánk helyzetét az internet elterjedésében.
Remélem, hogy ez a cikk felhívta a hazai laborok angolul olvasó tagjainak figyelmét erre a lehetőségre, és az újság domain statisztikájában
meg fog jelenni az érdeklődés növekedése.
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SZABVÁNYOSÍTÁS
Új, érvényes nemzeti szabványok
A Magyar Szabványügyi Testület által, a Szabványügyi Közlöny
2002/11 — 2009/1. számaiban közzétett és szakterületünket érintő érvényes szabványok a következők:

01 Általános előírások. Terminológia

- MSZ EN ISO 105-A08:2003; Textíliák. Színtartóssági vizsgálatok. A08.
rész: A színmérésben használt szakkifejezések gyűjteménye.
19 Vizsgálatok
-— MSZ EN ISO 9934-3:2002; Roncsolásmentes vitgálat. Mágnesezhető

poros vizsgálat. 3. rész; Berendezés,
23 Általános rendeltetésű hidraulikus és pneumatikus rendszerek
és egységeik
- MSZ EN 12817:2002; Legfeljebb 13 m? űrtartalmú, föld feletti, cseppfolyósított szénhidrogéngázt (LPG-t) tároló tartályok ellenőrzése és
újraminősítése.
- MSZ EN 12818:2002; Legfeljebb 13 m? űrtartalmú, föld alatti, cseppfolyósított szénhidrogéngázt (LPG-t) tároló tartályok ellenőrzése és
újraminősítése.
- MSZ EN 12819:2002; 13 m$-nél nagyobb űrtartalmú, föld feletti,
cseppfolyósított szénhidrogéngázt (LPG-t) tároló tartályok ellenőrzése
és újraminősítése.
- MSZ EN 12820:2002; 13 m-nél nagyobb űrtartalmú, föld alatti, cseppfolyósított szénhidrogéngázt (LPG-t) tároló tartályok ellenőrzése és
újraminősítése.
- MS EN 13445-5:2002; Nem fűtött nyomástartó edények.

5. rész: Vizsgálatok.
— MSZ EN 13480-5:2002; Fémből készült ipari csővezetékek.
5. rész: Vizsgálatok.
- MSZ CEN/TR 13480-7:2002; Fémből készült ipari csővezetékek.
7. rész: Útmutató a megfelelőség-igazoló eljáráshoz.
- MSZ EN 545:2002; Gömbgrafitos öntöttvas csövek, csőidomok, tartozékok és azok kötései vízvezetékhez. Követelmények és vizsgálati
módszerek,
- MSZ EN 12863:2002; Szállítható gázpalackok. Oldottacetilén-palack
időszakos felülvizsgálata és karbantartása.
25 Gyártástechnika
- MSZ

EN

1289:1998/A1:2002;

Hegesztett kötések roncsolásmentes

vizsgálata.
-— MSZ EN
vizsgálata.
- MSZ EN
vizsgálata.
—- MSZ EN
vizsgálata.

Folyadékbehatotásos vizsgálat.
1290:1998/A1:2002; Hegesztett
Mágnesezhető poros vizsgálat.
1291:1998/A1:2002; Hegesztett
Mágnesezhető poros vizsgálat.
1435:1997/A1:2002; Hegesztett
Hegesztett varratok radiográfiai

- MSZ

1712:1997/A1:2002;

EN

Átvételi szintek.
kötések roncsolásmentes
kötések roncsolásmentes
Átvételi szintek.
kötések roncsolásmentes
vizsgálata.

Hegesztett kötések roncsolásmentes

vizsgálata. Hegesztett varratok ultrahangos vizsgálata. Átvételi szintek
- MSZ EN 1713:1998/A1:2002; Hegesztett kötések roncsolásmentes
vizsgálata. Ultrahangos vizsgálat. Hegesztett kötésekben lévő folytonossági hiányok jellemzése.
-MSZ

EN

1714:1997/A1:2002;

Hegesztett kötések roncsolásmentes

vizsgálata. Hegesztett varratok ultrahangos vizsgálata.
-— MSZ EN 12062:1997/A1:2002; Hegesztett kötések roncsolásmentes
vizsgálata. Fémekre vonatkozó általános szabályok.
— MSZ EN ISO 4516:2002; Fémes és egyéb szervetlen bevonatok.
Mikrokeménységmérés Vickers és Knoop szerint.
-MST

EN

13523-6,-8,-15,-18,-23:2003;

Tekercselt,

bevont

fémek.

Vizsgálati módszerek. 6. rész: A benyomódás utáni tapadás (mélyhúzhatósági vizsgálat); 8. rész: Sópermetállóság (sósködállóság); 15.
rész: Metameria;

18. rész: Elszíneződés-állóság; 23. rész: Színsta-

bilitás kén-dioxidot tartalmazó nedves légterekben.
29 Eleketrotechnika
- MSZ EN 60554-2:2002; Cellulózpapírok villamos célokra.

2. rész: Vizsgálati módszerek.
30

59 Textil- és bőripar
.
- MSZ EN 12280-2 és -3:2003; Gumi-.vagy műanyag bevonatú kelmék.
Gyorsított öregítési vizsgálatok. 2. rész: Fizikai öregítés: a fény vagy
az időjárás hatása; 3. rész: Környezeti öregítés.
75 Kőolajipar és kapcsolódó technológiák
-MSZ EN 13723:2002; Ásványolajtermékek. A kis ólomtartalom
meghatározása. Hullámhosszdiszperziós, röntgeníluoreszcenciás
spektrometria (XRF).
77 Kohászat
- MSZ EN 1S0 15630-1-3:2002; Betonacél és feszítőacél. Vizsgálati
módszerek. 1. rész: Betonacél rúd és huzal. 2. rész: Hegesztett
síkháló. 3. rész: Feszítőacél.
- MSZ EN IS0 9513:2003; Fémek. Egytengelyű vizsgálathoz alkalmazott nyúlásmérők kalibrálása.
- MSZ EN -1S0 14577-1-3:2003; Fémek. A keménység és az anyagjellemzők műszeres, benyomódásos rendszerű mérése. 1. rész: Mérési eljárás; 2. rész: A mérőberendezés igazoló ellenőrzése és kalibrálása; 3. rész; A keménység-összehasonlító lapok kalibrálása.
- MSZ EN ISO 14284:2003; Acél és vas. Mintavétel és a próbatestek
előkészítése a vegyi összetétel meghatározásához.
79 Faipar
- MSZ EN 13446:2002; Fa alapanyagú lemezek. A kötőelemek kihúzással szemberi ellenállásának meghatározása.
- MSZ EN 13879:2002; Fa alapanyagú lemezek. A lapsíkkal párhuzamos hajlítási tulajdonságok meghatározása.
- MSZ EN 311:2002; Fa alapanyagú lemezek. A felületi réteg tapadása.
Vizsgálati módszerek,
83 Gumi- és műanyagipar
- MSZ ISO 2039-1:2003; Műanyagok. A keménység meghatározása.
1. rész: Golyóbenyomódásos módszer,
- MSZ EN IS0 6721-1:2003; Műanyagok. A dinamikus mechanikai tulajdonságok meghatározása. 1. rész: Alapelvek.
- MSZ EN ISO 12058-1:2003; Műanyagok. A viszkozitás meghatározása ejtőgolyós viszkoziméterrel. 1. rész: Ferde csöves módszer.
- MSZ EN ISO 294-1:1998/A1:2003; Műanyagok. Hőre lágyuló műanyag próbatestek íröccsöntése. 1. rész: Alapelvek és a többcélú,
illetve a rúd alakú próbatestek kialakítása.
- MSZ EN ISO 9311-2:2003; Ragasztóanyagok hőre lágyuló műanyag
csővezetékrendszerekhez. 2. rész: A nyírószilárdság meghatározása.

Új ISO-szabványok, amelyek 2002. július 11-e és október
8-a között jelentek meg. (Az ISO Bulletin 2002. évi számai alapján
készül tájékoztató címfordítások.)
- 150 12076:2002; Acél sodronykötelek. Az aktuális rugalmassági modulus meghatározásas.
- 150 9943-3:2002; Roncsolásmentes vizsgálatok. Mágnesezhető poros vizsgálat. 3. rész: Berendezés.
— 180 12710:2002; Roncsolásmentes vizsgálatok. Ultrahangvizsgálat. A
vizsgálóműszerek elektronikus jellemzőinek értékelése.
- 150. 15708-2:2002; Roncsolásmentes vizsgálatok. Sugárzásos módszer. Komputertomográf. 2. rész: Vizsgálati gyakorlatok.
- IS0 6272-1-2:2002; Festékek és lakkok. Gyors deformációs (ütésállósági) vizsgálatok. 1. rész: Esősúlyos vizsgálat, nagy területű bordáshenger. 2. rész: Esősúlyos vizsgálat, kis területű bordáshenger.
- 150. 15105-1:2002; Műanyagok. Filmek és lapok. A gázáteresztési
arány meghatározása. 1. rész: Nyomáskülönbség-mérő módszer.
- 150 9311-2:2002; Hőre lágyuló csőrendszerek ragasztóanyagai.
2. rész: A nyírószilárdság meghatározása.
- 150. 105-BO6G:1998/Amd1:2002; Textilek. Színtartóssági vizsgálatok.
B06. rész: Mesterséges fénnyel és nagy hőmérséklettel szembeni
színtartósság és öregítés: Xenonívlámpás színfakulási vizsgálat.
— 150 19011:2002; Irányelvek minőségügyi és/vagy környezetközpontú
irányítási rendszerek auditálásához.
ANYAGVIZSGÁLÓK
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MÉRFÖLDKÖVEK

I

Mihailich Győző

"(1877-1966)

Az akadémikus mérnök-professzor születésének 125. évfordulója alkalmából ünnepi ülést rendezett (2002. november 19-én a BME dísztermében) a BME Építőanyág és Mérnökgeológia Tanszéke és társintézményei, az MTA Műszaki Tudományok Osztálya, a Magyar Mérnöki Kamara, a Közlekedéstudományi Egyesület és a Gépipari Tudományos
Egyesület anyagvizsgáló szakosztálya. Mihailich professzor egykori
munkatársai és tanítványai; az általa évtizedeken át vezetett II. sz. Hídépítéstani Tanszék , jogutód" tanszékeinek mai vezető oktatói, a szervező intézmények képviselői előadásaikban felidézték a vas- és vasbeton
szerkezetek, a hídépítés és az építőanyagok kiváló oktatójának, kutatójának és számos műtárgy sikeres tervezőjének nemzetközileg is elismert
eredményeit; méltatták szemléletformáló közéleti tevékenységét, iskolateremtő egyéniségét és emberi erényeit.
Mihailich Győző pályakezdésétől, 1899 novemberétől haláláig a műegyetemhez kötődött. Így érthető, hogy oktatói, kutatói munkásságának
eredményei és széles körű tervezői tevékenységének tapasztalatai elsősorban tankönyveiben, jegyzeteiben maradtak ránk. Ezeket, megjelenésüket követően, éveken át korszerű, magyar nyelvű ,szakbibliaként" forgatták mérnökeink, mint például az 1922-ben kiadott Vasbeton szerkezetek című tankönyvét, mellyel elnyerte a Magyar Mérnök- és Építész

Egylet (MMÉÉE) aranyérem kitüntetését. Előadásainak mindig része

volt, de már 1922/23-től önálló tantárgyként, az építőanyagok szerkezetének, tulajdonságainak és vizsgálati módszereinek — a tanszéki laboratórium kutatási-kísérleti eredményeivel és hallgatói gyakorlatokkal színesített — ismertetése.
Mihailich Győző hallatlanul sokoldalú tervező is volt — olvashatjuk az
ünnepi ülés alkalmával, a szerző, Balázs György professor emeritus által
az ülés résztvevőinek dedikált, Dr. Mihailich Győző az oktató, a tervező,

a kutató és a közéleti ember című könyvben. Pályája kezdetén indult meg
a verseny a vasbeton térhódításáért. Ennek dr. Zielinszki Szilárddal az
élharcosai voltak, Első hídja, a temesvári ligetúti híd (1909/10 — képünk)
révén világhírre tett szert. Ezt követően ma már felderíthetetlenül sok
hidat tervezett. De tervezett vasbeton zsilipeket; hazánkban elsőként
alkalmazta a gombafödémet és a csúszózsaluzást (1929) a csepeli gabonatárháznál (3500 vagon gabona tárolásához). Ám ugyanilyen magabiztosan tervezett acélszerkezeteket: a Tiszát és a Dunát átívelő hidakat, és
a világhírűvé vált budapesti, Szabó József utcai autóbuszgarázst (1931).

Mihailich Győző közéletünknek aktív, máig hatóan meghatározó szereplője is volt. Javaslatára jött létre 1939-ben a műegyetemen a Mérnöktovábbképző Intézet, amelynek ő volt az első elnöke. A műegyetemet
rektorként kétszer: 1942/43-ban és 1948/49-ben vezette. Rektorsága
idején sokat tett a hallgatók kollégiumi elhelyezésnek javításáért, de
1943-ban épült meg, a főépület egyik udvarának lefedésével, az auditorium maximum előadóterem (630 ülőhellyel). A Mérnöki Karnara elnökeként (193642) sikeres volt a mérnöktársadalom egységére törekvé-
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se. Megalapította a Mérnökpolitikai Társaságot. A
kamara jogot nyert a törvény- és rendelettervezetek véleményezésére.
Eredményes volt a munkanélküliség és a mérnöki
cím jogtalan használata
elleni küzdelmük. Szabályozták a mérnöki munkavégzés etikáját és díjait.
Elnöksége alatt épült fel
közadakozásból a kamara új székháza Budapesten a Szalay utca 4. számú telken 1939-ben. Tag-

ja volt a MMÉÉE-nek, elnökként

vezette

az

út-,

Az egyetem rektora az 1942/43. tanévben

vasút- és hídépítési szakosztályt és annak vasbetön bizottságát, amely 1933-ra korszerüsítette az 1909. évi magyar vasbeton szabályzatot (a MMÉÉE elnöksége ezüstéremmel jutalmazta az

alkotókat). De szerkesztette a MMÉÉE Heti Értesítőjét is. Mindeközben
elnöke volt a Magyar Anyagvizsgálók Egyesületének (MAE) is 1934-39
között. Egyesületi tevékenységének jelentőségéről ő maga így írt: ,az
anyagvizsgálók nemzetközi szövetségének budapesti kongresszusa
(1901) felszólította az egyesületet (mármint a MAE-t), hogy tanulmányozza az összefüggést a cementek szilárdsága, a felhasznált vízmennyiség és a homok keverőaránya között. Ennek a feladatnak a MAE

és a MMÉÉE, a termelő szakkörökkel karöltve, éveken át folytatott gondos munkával, teljes mértékben megfelelt" (Mihailich-Haviár könyv,
1966.). A második világháborút követően átszerveződő egyesületi életben is szerepet vállalt. Alapító tagja és társelnöke volt 1949-53 között a
-— mai nevén - Közlekedéstudományi Egyesületnek.
A Magyar Tudományos Akadémia Mihailicn Győzőt - tudományos
munkásságának elismeréséül - 1938-ban levelező, majd 1949-ben rendes tagjává választotta. Ő lett az 1949-ben alakult Műszaki Tudományok
Osztályának (VI. osztály) első elnöke (1953-ig) és egyben az építéstudományi főbizottság elnöki tisztét is betöltötte (1957-ig, nyugdíjazásáig).
Műegyetemünk 1948-ban, a Drezdai Műszaki Egyetem pedig 1954-ben
avatta őt díszdoktorrá.
Mihailich Győző eredményes munkásságát államunk is számos alkalommal kitüntetések adományozásával ismerte el. A Margit-híd kiszélesítéséért 1938-ban Magyar Érdemrend kiskeresztjét, a hidak újjáépítésében végzett munkájáért 1947-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend
középkeresztjét, 1948-ban Kossuth-díjat, 1950-ben a Magyar Népköztársasági Érdemrend III. fokozatát, 1957-ben a Munka Vörös Zászló Érdemrendet és 1962-ben a Munka Érdemrendet,
Mihailich Győző 60 évet töltött az oktatás, a nevelés, a tudomány, az
alkotó munka és a közélet szolgálatában. Tanítványai szerint előadásait
logikusan építette fel. Terveit az ötletesség, a korszerű, új megoldásokra
törekvés jellemezte. Kiváló szakmai tudása hivatástudattal párosult.
Kitűnő emberismerete, igazságérzete, barátságos, közvetlen és meleg
szívű emberi magatartása miatt környezete nemcsak tisztelte, hanem —
háta mögött, habitusára utalva, csak Mackó bácsinak említve — szerette
is a megértő embert. Közéletünknek mai is sok ilyen Mackó bácsira lenne szüksége — mondták az ünnepi ülés felszólalói, akik a résztvevőkkel
együtt, tisztelettel fejet hajtva koszorúzták meg a mérnök-professzor
mellszobrát a műegyetem kertjében.
Lehofer Kornél
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OKTATÁS ÉS RENDEZVÉNY SZERVEZŐ,

AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző Rt.
Oktatásszervezési Osztály
1211 Budapest, Gyepsor
u. 1. Tel.: 278-0755, Fax: 278-0756

Tanfolyam tipusa

I

Í
[/

Tervezelt kezdés

ANYAGVIZSGÁLÓ SZAKKÉPESÍTŐ, MINŐSÍTŐ TANFOLYAMOK 2003-ban
Ulirahangos anyagvizsgáló (UT)
Orvényáramos anyagvizsgáló (ET)
Radiográfiai anyagvizsgáló (AT)
Má
helő poros anyagvizsgáló (MT)
Folyadékbehatolásos anyagvizsgáló (PT)
Szemrevélelezéses anyagvizsgáló (VT)
Tömörségi anyagvizsgáló (LT)

Í
I

1. szint
szept. 1.
szepl. 15.
szepl. 29.
okl. 6,
márc, 3., okt, 13.
márc. 6., okt. 16.
okl. 20.

i
!
]

Rezgéselemző (VAT)

okl. 13.

Színképelemző (SPT)

Ai

2. szinl
nov. 3.
márc. 24., nov.
nov. 17.
márc, 4,, nov.
ápr. 16., dec.
ápr. 16., dec,
dec. 1.

Az ÉMI-TÜV Bayern Kft. állal MS 00124-056 számon MSZ EN ISO 9001:2001 szerint
tanúsítolt képző intézmény.

10.
24.
3.
8.

nov. 25.

Létszámlüggő— ] — Lélszámlüggőmi

EURÓPAI HEGESZTÉS FELÜGYELŐ (EWIP) 2003-ban

Európai
Európai
e
Európai
Európai

hegeszlés felügyelő mérnök (EWI-E)
hegeszlés felügyelő technológus (EWI-T)
TT
A
per
hegeszlés felügyelő specialista (EWI-S)
kiemelt hegesztés felügyelő (EWI-P)
BIZTONSÁGTECHNIKAI KÉPZÉSEK 2003-BAN
Alaplokú sugárvédelmi
Bővített fokozatú sugárvédelmi
Alapfokú sugárvédelmi lovábbképző
Bővítetl fokozatú sugárvédelmi lovábbképző Hg
——
Bővilelt fokozalú sugárvédelmi továbbképző
(RT1 és RT2 szintű anyagvizsgálók részére)

II, félév

máj. 6., szept. 9
"
1.

nov. 17.

NYOMÁSTARTÓ- ÉS TARTÁLYTECHNIKAI TANFOLYAMOK 2003-BAN
Tartályvizsgáló
Tartályvizsgáló újraminősítő

!

Nyomástartóedény gépész

i

——————

——

.

szepl, 29.
okt. 13.

Lélszámlüggő

2]

]

MÉRÉSÜGYI KÉPZÉSEK 2003-BAN
I

A metrológia alapjai

Metrológia

]

máj, 5., nov,
3.
ápr, 28., okl. 27.

Környezelvédelmi szakelőadó
Emelődép-ügyintéző
Érlékesítési menedzser

ápr. 8., szepl. 16.

Folyadékbehatolásos PT-2: 2003. márc. 3-5., vizsga: márc. 12-12.

ápr. 15., szepl. 23.

Vizuális VT-2: 2003. márc. 6-10., vizsga: márc. 11-12.
Ultrahangos UT-2: Oklalóházában 2003. márc. 17-26., vizsga: márc. 27-28.
Újraminősítő tanfolyam: akusztikus emissziós AET-2 2003. ápr. 7-16., vizsga: ápr. 17-18.
Legalább 6 fő jelentkezése esetén induló tanfolyamok; Színképelemző SPT-2,

Lélszámlüggő
SPECIÁLIS KÉPZÉSEK

Cégek részére, kihelyezett formában (csak tájékoztató jellegű felsorolás)
Állalános önlvényvizsgáló minőségellenőr
]
Megrendelés és szerződés szerint
Hőkezelő továbbképző
Autóipari méréses és minősítéses vizsgálat
]
Képzéseinket megfelelő lélszám esetén indítjuk. Tanfolyamokat kihelyezett formában is szervezünk.
A tanfolyamok helye:
AGMI RL Anyagvizsgáló Épülete (1211 Budapest, Gyepsor u. 1.)
igáltalások
Szállás! és élkezést igény szerint biztosítunk.
Részleles információt nyújl: Lombos Hajnalka (oktatási menedzser) és Fekele Gerzsonné
Tel.: 425-0761, 278-0755, E-mall; agmivigomalavnel.hu
Szerelettel várjuk tanfolyamainkoni
Mikus Erzsébel, oszlályvezelő

Hazai rendezvények 2003-ban
III, Roncsolásmentes anyagvizsgáló konferencia és kiállítás, április 7-11., Eger. Szervezi
a Marovisz. Körlevél igényelhető a Marovisz lilkárságán (1211 Budapest, Gyepsor u. 1.): Sós
Ferenc Róberlné, tel,: 278-0632, fax: 278-0633, e-mail: maroviszgelender.hu. A részletekről

az inlerneten ís lájékozódhalnak: www.marovisz.hu.
DAS - Duna-Adria Syposium: nemzetközi rendezvény a kisérleli mechanika tárgykörében,
2003. szeptember 24-27, Győr. Szervezi a GTE Anyagvizsgáló Szakoszlály feszüllségvizsgáló szakbizotlsága. (Tájékoztatást ad: Berzy Judilh, GTE Rendezvényiroda,
tel.: 214—6041, 457-0728; fax: 457-0727; e-mail: berzy.gteomtesz.hu)

rendezvények

2003- ban

Int. Symp. on Acouslical Imaging, március 24-26., Saarbrücken, Németország, Részletek
a www.izíp.Íhg.de honlapon.
National Conf. on NDT and

Exhibition, április 2-4., Ravenna,

Olaszország.

Szervező:

AIPND, az olasz NDT szövelség. A részletekről Sergio Ghia, az AlPND elnökségi tagja ad a
ghiaxgicndt.org e-mail címen.
Materials Testings 2003 kiállítás, április 8-10., London, The Business Design Center,
Szervezi a Brilish Inslilule of NDT, 1 Spencer Parade Norlhampton NNi 5AA UK,, tel.:

444(0)1604-630124, e-mail: mi2O03;birdt.org. Részletek a www.bindl.org honlapon;
Int. Symp. on Applied

Electromagnelics

and Mechanics - ISEM, május

12-14.,

Versailles, Franciaország; részletek: www.lgep.supelec.fr/ISEM...
IcBM - 4lh int, Conf. on Barkhausen Noise and Micromagnetic Testing, július
Brescia, Olaszország.
Condition Monitoring 2003, július 2—4., Oxford, St Catherines College. A nemzetközi
ferenciát a Brilish Instítule of NDT szervezi, cím: 1 Spencer Parade Northampton NN1
U.K., tel.: 144(0)1604-630124, e-mail: conföbindt.org.
Faligue Damage of Materials, július 14-16., Toronló, Kanada. Előadás-kéziral: febr.
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ANYAGVIZSGÁLÓ TANFOLYAMAINK PROGRAMJA:
Rezgéselemző VAT-2,
az SKF Rt-vel együltműködve: 2003. ápr, 14-23., vizsga: ápr. 24-25.
Mágnesezhető poros MT-2: 2003. febr. 26-28., vizsga: márc, 11-12.

EGYÉB KÉPZÉSEK 2003-BAN

Nemzetközi

Az ORSZAK BT. a 2003 téli és tavaszi időszakban roncsolásmentes anyagvizsgáló
(RmAv) tanfolyamokat szervez az eljárások széles skáláján, és egyszerre nyújlja mind
az 50/1999. (IX.10.) GM. rendeletben előírt OKJ-s bizonyílványl, mind az EU-ban elismert
MSZ EN 473 szabvány szerinli tanúsítványt.
Az RmAy tanfolyamok alapozó tárgyail - anyagvizsgálat, anyag- és gyártásismerel — előzelesen kell elsajátítani az alapozó tanfolyamokon, illetve a mentességel adó szakirányú
felsőfokú végzettséget, vagy az érvényes anyagvizsgáló képesítést a bizonyílvány fénymásolatával igazolni kell,
Tanfolyamaink hallgalói nyomtatott jegyzeleket, az érvényes szabványok listáját, az MHtE
lematikáil és vizsgakérdéseit, valamint ebédet kapnak a szorgalmi időszakban. Kérésre
szállást is biztosítunk félpanzióval (kétágyas, fürdőszobás szoba, reggeli, vacsora).
Segítséget adunk az MSZ EN 473:2001 szabvány szerinti csoportosításban a lermék szektorok (c, f, w, wp, I...) és a belőlük felépülő ipari szektorok megválasztásához, tájékoztatunk
az 1. és 2. fokozatú roncsolásmentes anyagvizsgáló tanfolyamra való jelenlkezés
feltételeiről (alapozó lanfolyam, orvosi alkalmasság, alapképzeltség, gyakorlati idő, felmentések). Kívánságra jelentkezési lapot és a tanfolyamok részletes programját elküldjük.
Célunk, hogy lanfolyamaink hallgalói jól elsajátítsák az adott eljárás elméletél és gyakorlati forlélyait. Ennek érdekében tanfolyamainkon 3. vagy 2. fokozalú képesítéssel és nagy
gyakorlaltal rendelkező előadók oktatnak, a gyakorlali foglalkozások MSZ EN ISO/IEC
17025 szerint akkreditált vizsgáló laboralóriumokban folynak. A tanfolyamok legeredményesebb hallgatóit hasznos anyagvizsgáló eszközökel larlalmazó csomaggal ajándékozzuk meg.

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉPZÉSEK 2003-BAN

! Minőségellenőr
s
Minőségi
ás] felülvizsgáló és lanúsító

Ha

ADATSZOLGÁLTATÓ-ES KIADVÁNYGONDOZÓ BT.
Kamarai azonosító: 345597; Regisztrációs szám: 01-0166-98
1752 Budapest, Pf.101 e Tel.: 402-4098 e Fax; 402-4099
s Mobil: 06-20-958-2659

SPT-2; Akusztikus emlsszlós AET-1, AET-2 és Örvényáramos ET-1, ET2 szakokon.

Vállalatok, társaságok részére kihelyezett tanfolyamokat, speciális igényeket kielégítő
képzési formákat is szervezünk. Fogalmazzák meg igényeiket!
Tanfolyamainkal évről-évre azonos időszakban szervezzük, kurzusaink már 5-6 jelenlkező
esetén is elindulnak, ezért velünk évekre előre tervezhet!

Küldjön egy névjegykárlyát, és kérje részletes ismertető lüzetünkel!
Forduljon hozzánk bizalommal!

Suez)

belol

Szűcs Pál

Dénes Gáborné

Cím: Conference Secretariat , Fatigue 03, Wessex Institute ol Technology, Ashursl Lodge,
Ashurst Southamplon, 5040 7AA, UK. Tel,: 44 (0) 238 029 3223, Fax: 44 (0) 238 029 2853,

e-mail; gp ssultaígwesseax.ac.uk
The 14" Int. Cont. on Composite Materials (ICCM-14), július 14-18., San Diego, USA.
Részlelek: www.sme.org/egi-binlget-Irdoc:p!?,..
51h world Congress on Ultrasonics, szeptember 7-10,, Párizs. Részletek a
www.sfa.asso.frAwcu2003/ honlapon.
Int. Symp. on NDT in Civil Engineering, szeplember 16-19., Berlin, Részlelek a www.ndtce2003.de honlapon,
Thermographie Kolloguium 2003, 2003 szeptemberében, Slultgart, Németország,
Részlelek a www.dgzíp.de honlapon.
Matest 2003, Int. Conf. on NDT, szeplember 28-30., Brijuni, Horvátország. Hészlelek a

wwwisb.hr/ersnál honlapon.
Int. Meeting, 2nd Workshap: NDT in Progress, október 6-8., Prága. Szervezi a cseh
CNDT és a némel DGZIP szervezet az Agla lámogalásával. Előzeles jelenikezés és a rövid
kivonal beküldése: azonnal a endiXcndt.cz

e-mail-címre,

Részletek a www.cndlLcz hon-

lapon.
Materials Characterisation, november 5-7, San Santa Fe, New Mexico. Előadás-kéziral:

június 13-ig. Cím: Conference Secretarial , Malerials 03, Wessex Inslilute oí. Technology,
Ashursl Lodge, Ashurst, Soulhamplon, 5040 7AA, UK, Tel.: 44 (0) 238 029 3223, Fax: 44 (0)
238 029 2853, e-mail: gcossutlaggwessex,ac,uk,

3-4.,

Programelőzetes 2004-re

kon5AA

16th world Conf. on Non-Destructive Testing, 2004, augusztus 30. — szeplember 3.,
Monlreál, Kanada. A konferencia tilkársága: Events Inlernational Meeling Planners Inc., 759
Sguare Victoria, Suile 300, Montréal, Ouébec, Canada H2Y 217., tel.: 41(514]286-0855;

14-ig.

fax: 41(514)286-6066; e-mail: infolpevenlsintl.com; website: www wcndl2004 com.
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Hordozható keménységmérő készülék:
EGYUVOTIR
Az első szabványosított
dinamikus keménység-

mérési elv és készülék

Megfelel

41b

A 956-96
előírásainak

Az EGYVOTIB
dása

számi

7

praceg

: svájci minőség,

EE

e
hr

Az

EGYUVOTIpP
készülék használata új utakat
nyit a minőségbiztosításban a
más módon el sem végezhető
keménységmérési feladatok
— pontos
— statisztikusan értékelt
. - dokumentálható
— gyors és megbízható

szi

ellátásához.
——

1538 Budapest, Pf.: 528 " Bp. XII., Meredek u. 45. " Tel.: 319-4782 s Fax: 319-2284
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Zwick

í Roell anyagvizsgáló berendezések

ő

A Zwick / Roell csoport roncsolásos anyagvizsgáló berendezései
a minőség és megbízhatóság zálogai.
Tervezésükkor a rendkívüli precizitáson kívül a könnyű kezelhetőség
és a hosszú élettartam a legfontosabb szempont.
75 év tapasztalata áll a cégcsoport mögött.
- Szakítógépek: húzó-, nyomó-, hajlító vizsgálatokhoz,
1N-tól 3000KN-ig. Professzionális . szoftverháttér a
könnyű kezelhetőség érdekében.

- Keménységmérők: minden skálán, .felepített és hordozható
ses lzges vs, elé

j /ETEEKTT

vetett ;

maximális flexibilitás a méréstechnikában

Mérő- adatgyűjtő rendszerek fizikai, kémiai, villamos mennyiségek mérésére
Rugalmas, igényre szabható méréstechnikai megoldások.
A műszerekhez nagy szenzorválaszték kapható, de illeszthető saját érzékelő is.
Egy csatornától több százig, kéziműszertől a mérőhálózatig.
Speciális szenzorok műanyag és gumiipari területre!

Mégjen korlátok

élkül!

n
sa

- verhetetlen ár nagy pontosság mellett

- CIE Y,x,y; CIE L,a,b; Munsell és
Coloroid színrendszer
- magyar nyelvű szoftver
- kérésére a szoftvert elérhető áron

igényeihez alakítjuk

IK A

Laboratóriumi

kzt

Precisa

készülékek, mágneses
keverőmotorok stb.

keverők,

Mérlegek:félmikro-, analitikai- aboratóriumi

és ipari kivitelben (0,01 mg - 60 kg).
Nedvességmeghatározók

Forgalmazás,
márkaszervíz,
szaktanácsadás:
Sens! lektro Kft.
Tel.(36-1) 351-43-17; Tel.ffax: (36-1) 342-79-82;
1064 Budapest,

Vörösmarty u. 33.

www.nexus.huzsenselektro . Email: senselektrorgdinterware.hu
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