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, Nem mi teszünk a Vévőnek szívességet, ha kiszolgáljuk Öt. Ő tesz nekünk szívességet azzal, hogy lehetőséget ad arra, hagy
kiszolgálhassuk..."

ű
Mahatma

Gandi

Az EU csatlakozás kapujában a jogharmonizáció egyik sarkalatos pontja az egészség: és környezetvédelemhez kapcsolódó területek EU-konformizálása. Egyre szigorúbb követelményrendszert állítanak fel a különböző

törvényi és rendeleti szabályozások. Ezen szabályozásoknak történö megfelelést cégünk integrált irányítási

ij

rendszer

- MSZ EN 150. 9001:2000,
- MSZ EN ISO 14001:1997
sets ta klető
szerinti

szabványok

működtetésével

garantálja

partnerei

számára; "A" MINŐSÉG:, KÖRNYEZET- ÉS EGÉSZSÉG-BIZTONSÁG irányítási rendszer működése elősegíti közvetett
útoru partnereink munkáját a jogi szabályozások betartásában: Szolgáltatásaink minőségének növelésével az Önök sikereihez. kívánunk hozzájárulni és reméljük tevékenységünkkel igazoljuk a régi mondást: , Legfőbb érték az ember,"
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Eger, 1995 óta, ötödik alkalommal ad otthont a honi roncsolásmente-

sen vizsgáló szakszemélyzet kiállítással kibővített — a több mint negyedszázados hagyományú - seregszemléjének. Az elhangzott előadásokat
azóta az Anyagvizsgálók Lapja célszáma közli, természetesen csak
azokat, ámelyeknek kéziratait szerzőik a legvégsőkig rugalmasan kezelt
lapzártáig elküldték, Sajnos e tekintetben rendezvényről rendezvényre
lazuló fegyelem tapasztalható, ezért nem szerkesztőbizottságunkon
múlik, ha a konferencia programjában szereplő előadás egyikét másikát

— az idén közel felét! — nem találja meg lapunkban. Természetesen
utólag is szívesen közöljük megfelelően szerkesztve a konferencián
elhangzottakat, hiszen két rendezvény között is rendszeresen megjelentetünk lapunkban roncsolásmentes vizsgálatokról írásokat, híreket.
Az idei konferencián az európai uniós csatlakozásunkkal együtt járó
feladataink foglalkoztatják leginkább szakmai közösségünket, nevezetesen a társadalmunk biztonságát növelő új EU-irányelvek, szabványok
és ezek szakszerű végrehajtását segítő előírások, és ezek hazai bevezetésének kezdeti eredményei és tapasztalatai.
Előtérbe került a szerkezetek és berendezések első üzembe
helyezési, ún. null-állbpotának felmérése és az ehhez viszonyított időszakos üzem közbeni állapotellenőrzés, mégpedig előzetesen minősített
roncsolásmentes vizsgálati módszerek réndszerbe szervezett alkalmazásával. Ezzel összefüggésben módosultak a vizsgálószemélyzet minősítési előírásai, az MSZ EN 473 szabvány, valamint a vizsgálószemélyzet és a vizsgálati környezet sugárvédelmére vonatkozó előírások.
Az új vizsgálati és minősítési elvek szakszerű végrehajtása feltételeinek megteremtéséhez, az ezzel összefüggő fejlesztésekhez és beruházásokhoz pénz is kell. Ezért érdemes a kis- és középvállalkozások
vezető munkatársainak is tanulmányozni az Európai Unió 6. kutatási,
technológiafejlesztési keretporogramjának pályázati feltételeit, és uniós
partnereikkel összefogva, pályázati forrásokat szerezni fejlesztési céljaik megvalósításához.
Az új vizsgálattechnikák illetve módszerek közül a hiteles hosszmérésekre
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gok fáradás okozta élettartam-kimerülésének a hiszterézis alhurkok jellemzői roncsolásmentes mérésén alapuló módszerét emelném ki.
:
Sajnos ez alkalommal is már csak kegyelettel emlékezhetünk
szakmai közösségünk kiválóságaira: Greguss Pál professzorra, az ultrahang-holográfia és a torzításmentesen panorámaképet szolgáltató lencserendszer megalkotójára, és Varga Károly fizikusra, a hazai első ipari
izotóplaboratórium vezetőjére, az atomerőműi reaktortartályok víz alatti
szerkezeteinek és fűtőelemeinek állapotellenőrzésére világszerte
használt (itthon csak kukucskának nevezett) vizuális vizsgálóeszköz
megalkotójára.

Lehofer Kornél
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Kitekintés

Beszámoló

a 8. Európai Röncsolásmentes
Vizsgáló

Konferenciáról

Fücsök Ferenc" - Takács Norbert""
1. táblázat.
Az előadások téma szerinti megoszlása
felkérésére a Spanyol Roncsolásmentes Vizsgáló Szövetség 2002. június 17-21. között rendezte Barcelonában a 8. ECNDT-t. Annak ellenére, hogy két éve Rómában világkonferenciát rendeztek, a résztvevők
száma meghaladta az ezret. A konferencia végleges programja 316 szóbeli és 92 poszter előadást tartalmazott, melyek összege nem adja ki a
CD kiadványon szerepelő 417 cikket. Úgy látszik, néhány előadó nem
tudta a konferencián személyesen megtartani előadását.
Atöbb mint 400 előadást 19 szekcióba sorolták a rendezők. Érdemes
felsorolni a szekciók neveit, mert jól mutatja a roncsolásmentes vizsgáló
szakma fejlődési irányait:

a 8., 7. és a 6. ECNDT konferenciákon
Cikk témája

! 8.ECNDT )

7.ECNDT

Ultrahangos vizsgálat

136

105

Örvényáramos vizsgálat

87

40

23

44
37
26
26

65
30
13
17

49
TEK
20
B

I

Radiológiai vizsgálat
Számítógépes szimuláció
! Akusztikus emissziós vizsgálat
Oktatás, minősítés
Í

1998]

!

6. ECNDT

1994
102

— módszerek és készülékek,

Egyéb, nem ipari vizsgálat

21

57

40

-—
—
—
—
—

Felületi vizsgálatok

ti

21

8

Megbízhatóság

10

Termográfiai vizsgálat

repülőipar,
autóipari alkalmazások,
vasúti alkalmazások,
kémiai és petrokémiai alkalmazások,
tengeri olajkiítermelő ipar,

— csővezetékek vizsgálata,

— erőműipari alkalmazások,
— építészeti alkotások vizsgálata,
-— aknakutatás,
— művészeti alkotások vizsgálata,
-— számítógépes szimuláció,
— anyagtulajdonságok meghatározása,
- nemfémes anyagok vizsgálata,
— megbízhatóság és igazolás,
— oktatás, minősítés.
Ha összehasonlítjuk a 7. és a 8. ECNDT-n [1] megrendezett szekciókat kiderül, hogy az előző konferenciához viszonyítva elmaradt a
hegesztési vizsgálat, a hajózási alkalmazások és a sugárvédelem téma.
Új viszont a nyomástartó edények vizsgálata és az aknakutatás. Ez
utóbbi sajnos már Európában is aktuális kérdés. A háborúk elszennyezik
a világot aknákkal, és a közelmúltban a balkáni háború a szomszéd
országokban is megtette a hatását. A különféle roncsolásmentes vizsgálati módszerek talán segítenek fellelni ezeket az eszközöket, erről
szólt ez a szekció. Szerencsére e témának Magyarországon nincs aktualitása, ezért ezt a témát nem ismertetjük,
A CD megjelent előadások téma szerinti megoszlását az 7. táblázat
mutatja. A táblázat tartalmazza a 7. koppenhágai és a 6. nizzai ECNDT
hasonló adatait is.
Érdekes tendenciákat figyelhetünk meg, ha a táblázat adatait figyelmesen vizsgáljuk. Még mindig az ultrahangos vizsgálat fejlesztése a
legérdekesebb téma, hiszen az összes cikk 1/3-a foglalkozik vele. A
radiológiai cikkek száma csökkent, és hasonlóan a 2000. évi ICNDThez, elvesztette eddigi második helyét. Az örvényáramos vizsgálati
témákkal foglalkozó cikkek száma több, mint kétszeresére ugrott, így
érte el a táblázatban a második helyet. Az akusztikus emissziós vizsgálat iránti érdeklődés is megduplázódott, így azonos számú publikációt
írtak ebben a témában, mint az új EN 473 minősítési szabvány alkal-

"Budapesti Erőmű Rt.
"" Metalelektro Kft.
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mazásáról. A számítógépes szimuláció témakörében elért eredményeket ismertetető cikkek száma is több mint 2096-kal nőtt.
A konferencia megnyitóján két személy részesült az EFNDT Award
kitüntetésben. Az EFNDT megalakításában szerzett érdemeiért Prof.
Dierk Schnitger posthumus díjat, a Föderáció munkájának aktív támogatásáért pedig Jaroslav Obraza Cseh Roncsolásmentes Egyesület volt
elnöke kapott elismerést.
A konferenciával egyidejűleg nagy, jól szervezett kiállításon lehetett
áttekinteni a már kapható és alkalmazható berendezéseket és szolgáltatásokat. Az egyesületek és könyvkiadók mellett a 15 országból
érkezett 86 cég standját lehetett volna átböngésznie annak, akinek
maradt elég ideje az előadások meghallgatása után.
A konferenciával párhuzamosan számos megbeszélést, találkozót
rendeztek a résztvevőknek. Az EFNDT és ICNDT közgyűlésein, a különféle munka- valamint a szabványosítási bizottságok kihasználták a lehetőséget, hogy a ritkán találkozó szakemberek együtt dolgozhassanak.
Az ICNDT közgyűlésén elfogadtuk az új alapszabályt, amelyben a
szorosabb együttműködés lehetőségét és anyagi feltételeit határoztuk
meg. A regionális együttműködési ügyekből kiemelkedett a képzés és
minősítés egységesítésének újabb lépcsője. Elfogadtuk az ICNDT alapelveit a személyzet képzésére és minősítésére az IS0 9712 szerint
(ICNDT Recommanded Guidelines for Oualification and Certification of
NDT Personnel According to I50 9712). Az alapelvek előkészítése körüli
viták következménye lett, hogy az Amerikai Roncsolásmentes Vizsgálati
Szövetség (ASNT) 2002. október 31-én felfüggesztette tagságát az
ICNDT-ben. Ez a felfüggesztés addig marad érvényben, ameddig az
ICNDT működésében meg nem történnek azok a változások, amelyeket
az amerikai szövetség már többször javasolt, de eddig kisebbségben
maradt a véleményével.
A konferencia körülményei még a megbeszélések hangulatánál ís viharosabbak voltak. Európa és Barcelona, a milliós nagyváros, rányomta
bélyegét a konferenciára. Már az utazás ís nehéz volt azoknak, akik csak
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a konferencia megnyitójára akartak megérkezni. A légiirányítók sztrájkja
nehezítette, majd lehetetlenné tette az utazást. Az előadásokon és a

kiállítók között is gyakran lehetett hallani, hogy ki nem tudott megérkezni
a légiirányítók sztrájkja miatt. Mindenhol a városban érezhető volt a futball világbajnokság, ahol a spanyol válogatott fontos szerepet játszott. A
vendéglőkben együtt néztük a pincérekkel a televízión a futball világbajnokság mérkőzésit, majd a mérkőzés végén barátságosan megbeszéltük az eredményt és a menüt.

A konferencia helyszíne

A legnagyobb hatással a résztvevőkre a június 20-ai általános sztrájk
volt. A konferencia helyszíne a Montjuic és az olimpiai létesítmények
közelében, a város szívében volt, ahová könnyű metróval, busszal eljutni. De ha valaki nem tudta, hogy mikor van a közlekedésben a kötelező
minimális szolgáltatás ideje, akkor gyalogolnia kellett 1-1,5 órát, attól
függően, ki hol lakott. Ezek után nem volt meglepő, hogy a konferencia
résztvevőinek és a kísérő személyeknek szánt kirándulás is elmaradt.
Aki egyedül kirándult a városban, tapasztalhatta, hogy az aktivisták milyen hangerővel beszélték rá a tulajdonosokat az éttermek bezárására.
Így csak egyénileg lehetett bejutni a lehúzott redőny mögött zavartalanul
működő vendéglőbe az utcán vendéget fogó tulajdonos egyéni meghívására.
A konferencia szervezői jóvoltából a részívevők este egyszerű, de
szép hangversenyen vehettek részt a gyönyörű Santa Maria del Mar
templomban. De nyilván nem volt rá hatásuk, hogy amikor kijöttek a
templomból ne a tüntetők és rendőrök közé kerüljenek, ahol megtapasztalhatták a katalán temperamentumot, amit a jelen lévő szolidáris
francia szakszervezeti tagok csak fokoztak. Még szerencse, hogy sietősen nem volt messze a La Rambla, a turistáknak szánt központi sétáló
utca, ahol semmit sem lehetett érezni a párhuzamos sugárúton, a Via
Laitenán dúló csatáról. De innen hazamenni újabb másfél órás gyaloglásba tellett.
A következő ismertetések csak szemelvényei lehetnek a konferencia
szakmai eseményeinek. Aki részletesebb és bővebb információra kíváncsi, az a www.ndt.net internetcímen is talál cikkeket a 8. ECNDT

előadásairól.

Kitekintés
mazásokból. Az ipari alkalmazások eddig csak laboratóriumi körülmények között voltak alkalmazhatók a nagy berendezések miatt. A radiológiai szekcióban mutatták be némöt és fehérorosz kutatók fejlesztési
eredményeiket [3], egy olyan csőhegesztést vizsgáló berendezést, amelyik tomográfiai felvételeket készít. A berendezés körbe fordul a csövön,
és különböző besugárzási szögben vizsgálja a hegesztést és környezetét. Így elérhető, hogy a különböző irányú, síkszerű hiányokat is kimutassa. A készülék beállítható úgy, hogy vagy a sugárirányú vagy a tengellyel párhuzamos repedéseket mutassa ki. A különböző irányú besugárzások elegendő információt adnak a háromdimenziós (3D) hibaábrázolásához.
A kidolgozott új elemzési módszerek (digitális laminográfia és digitális tomoszintézis) lehetőséget biztosítanak a hiányok alakjának és formájának megmérésére is. A TomoCAR-nak nevezett vizsgálóegység
(tomographic computer aided radiometry) alapelve az 7. ábrán látható.
A töntgencső és a radiográfiai vonal kamera egymással szemben van
rögzítve a mozgató berendezésen. Így a röntgencső és az érzékelő
szinkron mozgásával vonalról vonalra letapogatja a hegesztést.

Cső a
hegesztéss
Mozgató
mechanizmus

Vonal kamera
1. ábra. A TomoCAR

alapelve

A digitális radiográfiai kép megjeleníthető a monitoron vagy filmre
kinyomtatható. A monitoron elvégezhető első értékelést a kontraszt növelésével, a kép világosságának változtatásával az élek felerősítésével
lehet segíteni. Ezután a digitális kép további matematikai feldolgozásával lehet az indikációk jobb értékelését és a méret meghatározását elvégezni.
A vizsgálatot végző manipulátor a 2. ábrán látható. A berendezés
2176-500 mm átmérőjű csövekre szerelhető fel. A kép szélessége
maximum 100 mm lehet, a beesési szög 459, A manipulátor tömege kb.
15 kg, a röntgencső kb. 11 kg, a vonalkamera kb. 2 kg.

Ízelítő a radiológiai témákból
A 44 radiológiai témájú cikkből a digitális radiológiával 10, a tomográfiával 8 cikk foglalkozott. Ezek közül válogatva számos érdekességre
bukkanhatunk.
A digitális radiográfia mai alkalmazásaira még nincs hatása annak,
hogy a foszforlemezek (IP) alapanyagának új vegyületet találtak az
AGFA kutatói. Az eddig használt BaFBr:Eu?t vegyületek helyett, melyeket por alakban adagolnak az IP lemezek érzékeny rétegébe, kipróbálták
a CsBr:Eu?" vegyületet. Jobb tulajdonságú érzékelőt találtak, aminek az
a magyarázata, hogy ez vegyület hajlandó tűs kristályokat létrehozni. Az
5-10 um átmérőjű és 400-500 um hosszú kristályok alkalmazása az IPben az AGFA D5 filmhez viszonyítva jobb jel/zaj viszonyt eredményeznek és 5099-kal rövidebb expozíciót igényelnek. [2]
A röntgen tomográfia már jól ismert az orvosi diagnosztikai alkal36

Vonal kamera
2. ábra. A TomoCAR

felszerelt állapotban
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Összehasonlítva az eljárást a hagyományos filmes technikákkal, a

fejlesztők szerint a vizsgálat érzékenyebb, a repedések és kötéshibák
megbízhatóbban mutathatók ki és pontosabban mérhetők. A vizsgálati
idő hozzávetőlegesen azonos a filmes technikáéval. Egy példa: 2 300
mm-es cső 25 mm-es falvastagsággal kb. 50 perc alatt vizsgálható és 7
perc alatt értékelhető.
Erdekes kérdést vet fel az AGFA-Geavert egyik kutatója: a film radiológia egy technológia a múltból vagy sem? [4]. Összehasonlítja az automatikus ultrahangos vizsgálatot (AUT) a hagyományos radiográfiával
(RT).
Az összehasonlítás szempontjai:
-— beruházási költség hozzávetőlegesen: AUT: 325 000 $; RT 60 000 $;
-— a vizsgálóberendezés élettartama: nem becsülhető a különböző üzemeltetési körülmények miatt;
- az üzemeltető személyzet költsége:

fejlett

országokban

hozzá-

vetőlegesen egyforma;
— kevésbé iparosodott országokban a radiológus olcsóbb;
- a vizsgálat sebessége: például 36" átmérőjű
csövek vizsgálata esetén az AUT kétszer gyorsabb és hozzávetőlegesen azonos a csőhegesztő automaták kapacitásával;

nukleáris ipari alkalmazás (19 db), ahol köztudomásúlag legfontosabb
szempont a biztonság.
Több területen, köztük a repülő- és nukleáris iparban, terjed a fázisvezérelt fejek (PA- Phased Array) alkalmazása. A több különálló, egyenként vezérelhető kristályokkal olyan hangnyalábot lehet előállítani,
mellyel elektronikus letapogatást (szkennelést), fokuszálást, lengetést
és ezek kombinációját lehet megvalósítani. A fázisvezérelt fejekkel
működő berendezésekkel a különféle bonyolult formájú alkatrészeket
lehet vizsgálni, melyekből a repülő- és nukleáris iparban sok van.
Mára kialakultak a különböző céloknak megfelelő kristályelem elrendezések. A [5] cikk francia és spanyol szerzői a 4. ábrán látható csoportokba sorolták a szokásos kialakításokat. A 4/f. ábrán a soros elrendezésű kristályok láthatók, ahol a rezgők egy tengely mentén vannak
egymás mellé rögzítve. Ezzel az elrendezéssel a hangnyalábokat mozgatni, fókuszálni és lengetni lehet.
A 4/2. ábrán a gyűrűs elrendezés sémája látható, melyben a kristályelemek koncentrikus körök mentén vannak elrendezve. Általában a gyű-

— segédanyagok: az RT drágább, hegesztésen-

ként eléri a 9 $-t, de az AUT anyagköltsége
sem elhanyagolható,
-— a működés megbízhatósága: az első beszabályozások, beüzemelés után az RT -nél csak a
képminőséget kell ellenőrizni, az AUT-t naponta legalább kétszer kalibrálni kell műhibás
testekkel,

4. ábra. A fázisvezérelt ultrahangos vizsgálófejek kristályelrendezése

— kiértékelési idő; az AUT azonnal ad eredményt,
esetleg 3D-ben, de ennek értékelése speciális gyakorlatot igényel, az
RT kiértékelése hosszabb az előhívás miatt, de a filmen az látszik, ami
a hegesztésben van;

— a hibaészlelés valószínűsége: a szkenner üzemmódjától függ az AUTnél. Több összehasonlítás szerint az RT megbízhatóbb, mint az a 3.
ábrán látható;
— környezeti szempontok: az RT veszélyesebb az alkalmazott vegyszerek és a sugárzás miatt, de a korszerű technika biztosítja, hogy a legszigorúbb előírásoknak is megfeleljen.
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A 4/3. ábrán mátrix elrendezésű kristályok láthatók, ahol az aktív
terület kétdimenziós. Az elrendezés lehet sakktáblaszerű vagy körszelet
mentén elrendezett. Ez utóbbit más néven FERMAT mátrixnak is nevezik. A kétdimenziós rezgős elrendezés lehetővé teszi a háromdimenziós hangnyaláb vezérlést, kombinálva elektronikus fókuszálással és
lengetéssel.
A 4/4. ábrán kör alakú rezgő elrendezés vázlatát mutatjuk be. A
rezgők vezérelhetők úgy, hogy a hang a gyűrű belseje felé, kifelé vagy
tengelyirányba lépjen ki. Ez utóbbi esetben általában hangtükörrel
vezetjük a hangnyalábokat a vizsgált testre. Egy ilyen vizsgálat elrendezését mutatja be az 5. ábra,
H— Tükör
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rűk felülete állandó, ezért a szélességük változó. Ezzel az elrendezéssel
a hangnyaláb egy tengely mentén különböző mélységekben fókuszál-
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3. ábra. Radiográfiai vizsgálat és két automatikus ultrahangos vizsgálat
észlelési megbízhatósága

Összefoglalóan: ha a termelékenység fontos, akkor az AUT-t, ha a
maximális vizsgálati minőség, akkor az RT-t kell alkalmazni. A választás
egyszerű: automatikus ultrahangos vizsgálat, ha alkalmazása lehetséges, radiológia, ha szükséges.

A 3/a. ábrán bemutatott hiba észlelési megbízhatóság (POD99) mérését 6 mm és 30 mm közötti falvastagságú hegesztések vizsgálatán végezték, összesen 130 hiba kimutathatóságán. A radiológiai felvételeket
Agfa D5 filmre készítették, az automatikus ultrahangos vizsgálatot két
egymástól független csoport végezte. Természetesen a legjobb eredményeket a két módszer kombinációja adta, mint az a 3/b. ábrán látható.

Az ultrahangos vizsgálat újdonságai
Mint már említettük, a legtöbb előadás az ultrahangos vizsgálatról és
alkalmazásáról szólt. Ezen belül is vezet a repülőgépipari (20 db) és a
ANYAGVIZSGÁLÓK

LAPJA 2003/2

——

Vizsgálófej
Vizsgálófej fotója

5. ábra. Csővizsgálat fázisvezérelt rezgővel

A kis átmérőjű csövet az ábrán látható gyűrű alakú fázisvezérelt fejjel vizsgálják, melyben 128 elemű rezgő van, a kibocsátott hang Írekvenciája 10 MHz.
A bonyolult alakú turbinalapát rögzítések vizsgálata jó példa arra,
hogy változtatható besugárzási szögű vizsgálófejjel egyszerűen, egy
pozícióból lehet a lapátok tövét megvizsgálni, mint az a 6. ábrán látható.
A fázisvezérelt vizsgálófejek alkalmazásának előnyei:
— a mechanikus letapogatás helyettesíthető a gyorsabb elektronikus letapogatással,
37
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— az elektronikus fókuszálás lehetővé teszi, hogy egy fejjel különböző

mélységekben dolgozzunk;
-— elektronikus vezérléssel egy fejjel
különböző beesési szögeket állíthatunk elő;
- a beállítási és vizsgálati idő csökkentésével jelentős költségesökken-

Fázlsvezérelt
vizsgálófej

tés érhető el;

- olyan vizsgálatokat is el lehet végezni, amelyek hagyományos fejekkel a megfelelő hozzáférés hiánya
miatt nem lehet végrehajtani.
A fázisvezérelt fejek alkalmazásával egy kutatási program zajlik a
Technatom spanyol cégnél. Erről
6. ábra. Gázturbina lapát
számoltak be közleményükben a cég
vizsgálata [űzisvezérelt
kutatói [6]. A SIRENA projektben
vizsgálóöfejjel
fejlesztett ultrahangos berendezés a
gőzturbina lapátozás rögzítő részét vizsgálja a forgórész közepén lévő
100 mm körüli átmérőjű furat felől. A berendezést fázisvezérelt fejekkel
szerelték fel, melyekkel négy különböző fókusszal és négy besugárzási
szöggel mérik meg a hibák méretét. A vizsgálófejek olajban vannak
elmerítve a jó csatolás és a felszíntől mért állandó távolság miatt. A vizsgálat közben a kiszerelt rotort forgatják.
A "90-es évek közepe óta folyó fejlesztés tapasztalatai alapján bebizonyosodott, hogy a fázisvezérelt fejek alkalmazásával vizsgálati időt és
költséget lehet megtakarítani.
Az anyagtulajdonságok meghatározása szekcióban 15 ultrahangos témájú cikk szerepelt. Algériai résztvevők számoltak be arról, hogy

romszög, színusz csomag). Mivel az alkalmazott jelalakok nem színuszosak, ezért a hagyományos örvényáramos kiértékelési elvek (impedancia viszonyok vizsgálata) itt neri-alkalmazhatók, ehelyett minden
esetben összetett digitális jelfeldolgozást (DSP) kell használni, A detektált jelek feldolgozásánál az egyes jelek frekvencia spektrumát és a karakterisztikus pontok (maximum, nullátmenet) időbeli helyzetét vizsgálták. Mindkét változó egyértelmű összefüggést mutatott a repedés mélységével és hosszirányú kiterjedésével.
A [9] előadásban szintén az impulzus üzemű örvényáramok alkalmazásáról hallhattunk. A szerzők korróziós vizsgálatokat végeztek hőszigeteléssel ellátott erőműi csővezetékeken, a hőszigetelés eltávolítása
nélkül. Tapasztalataik szerint az 50 mm-nél nagyobb átmérőjű és 6-60
mm falvastagságú csövek akár 150 mm-es hőszigetelésen keresztül is
eredményesen vizsgálhatók. A módszer akkor is alkalmazható, ha a
hőszigetelésen még egy alumínium vagy rozsdamentes acélborítás is
van. A cikkben láthatunk eredményeket vasbeton szerkezetek betonacél
betéteinek korróziós vizsgálatairól is.

Az örvényáramok vasúti alkalmazásáról olvashatunk [10]-ben. A
nagy sebességű vasúti közlekedés igényeinek megfelelően az utóbbi
évtizedtől egyre nagyobb számban használnak a vasutak ún. fejkeményített, nagy szilárdságú síneket. Ezeknél a gyakran fellépő, gyártási
eredetű, igen jelentős maradó feszültségek az intenzív terheléssel
együtt gyakran okoznak apró repedéseket (ún. head checks) a sínfej
oldalán, mint az a 8. ábrán látható. Ha ezek a felületi repedések belső
hibákkal találkoznak, akkor a sín törését okozhatják. Erre a problémára

az utóbbi időben sajnos több tragikus baleset is felhívta a figyelmet.

sikeresen alkalmazták az ultrahangos sebességmérést az edzett acélok

maradék ausztenit tartalmának meghatározására. [7]. A 11,596 Cr-, 0,399
Mn- és 2,0596 C-tartalmú acél hangsebessége az ausztenit-tartalom
függvényében a 7. ábrán látható. Az így meghatározott ausztenit-tartalom, állításuk szerint hasonló pontosságú, mint az örvényáramos
mérés, de annál egyszerűbb és gyorsabb.
v [mis]
6070

8. ábra. Fejrepedések a sín vezető felületén

a

14
20
Maradék ausztenit tartalom [9]

39

40

7. ábra. Acél hangsebessége a maradék ausztenit függvényében

Mágneses elvű vizsgálatok
A mágneses elvű vizsgálatok jelentős részét, mint említettük 87
cikket, az örvényáramos módszerrel készült munkák tették ki. Sok újszerű elvvel és alkalmazási területtel találkozhatunk az előadások anyagaiban.
Több szerző is foglalkozik az impulzus üzemű örvényáramos módszerrel. A (8] cikkben olvasható összefoglaló leírás a módszerről. Az
impulzus üzemű örvényáramos vizsgálatok nagy előnye a jelentős behatolási mélység a többfrekvenciás működési mód. Kísérleteket végeztek
különböző gerjesztési impulzusformák alkalmazásaira (négyszög, há38

A fejrepedések kimutatása a hagyományos ultrahangos technikákkal
nem lehetséges, mert egyrészt a sínfej oldalának görbült (és a kopás
miatt változó) felületén nem lehet megfelelően vezetni az ultrahangos
fejeket, másrészt a repedések kis szög alatt lépnek be a felületbe és
nagyon sűrűn helyezkednek el. Emiatt került előtérbe az örvényáramos
repedésvizsgálat.
Szerző vizsgálatokat végzett kézi mérőeszközzel és a nagy sebességgel mozgó mérőkocsira szerelt műszerrel egyaránt. Ez utóbbi esetben a vizsgálati sebesség közel 50 km/h volt. Eredményei szerint a
fejrepedések kis és nagy sebességű méréseknél egyaránt nagy biztonsággal kimutathatók, A módszer lehetőséget ad a repedések korai kimutatására, ezzel az időben történő beavatkozásra, és a síntörések megakadályozására.
Vasúti villamos felső vezetékek kopását vizsgálták örvényáramos
módszerrel a [11] cikk szerzői. Az áramszedő és a vezetékek közötti a
nagy sebességű súrlódás folytán a rézvezetékek állandóan kopnak. A
megmaradt vezető keresztmetszetének ismerete fontos az üzemeltetés
szempontjából. Egy használaton kívüli áramszedő érintkező felületére
nyolc darab, egymással átlapoló terű örvényáramos szondát helyeztek
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9. ábra. Örvényáramos érzékelők egy áramszedőn elhelyezve

el. A feladat hasonló a falvastagság meghatározás problémájához. A
méréseket az üzemi sebesség tartományában végezték, és eredményeik szerint az elérhető pontosság -t 0,2 mm volt.
Helikopter alkatrészeken végeztek mágneses Barkhausen-zaj (MBN)
vizsgálatokat a [12] cikk szerzői. Céljuk az intenzív mechanikai alakítás
(köszörülés, marás) hatására kialakuló maradó feszültségek mérése volt
MBN segítségével, A gyártási maradó feszültségek mérését röntgen-diffrakciós módszerrel (XRD) végezték, A feszültségeket különböző mélységekben is meghatározták. A Barkhausen-zaj méréseknél változtatva a
gerjesztési frekvenciát, különböző vizsgálati mélységeket lehetett elérni
és ott a feszültséget meghatározni. Az XRD és a Barkhausen-zaj méréssel kapott eredmények összehasonlítása a 10. ábrán látható. Az XRD és
az MBN értékei széles feszültség-tartományban, —900-tól 4300 MPa-ig
gyakorlatilag együtt futnak. Az MBN módszer nagy előnye az XRD-hez
képest egyszerűsége, gyorsasága és hogy nem igényel felületi
előkészítést.
ű
feszültség
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A Paksi Atomerőműben
roncsolásmentes

lefolytatott

anyagvizsgáló

.

rendszer

próbaminősítés tapasztalatai és azok
alkalmazhatósága nem atomerőműi területeken
Somogyi György" - Szabó Dénes""

Bevezetés
Az üzemeltetést megelőző és az üzem közbeni ellenőrzésekhez alkalmazott roncsolásmentes anyagvizsgálati rendszerek minősítésére
vonatkozó igényt már több mint egy évtizede felismerték a nukleáris
energiatermelésbe bekapcsolódott országokban. Az USA-ban 1990-ben
írták elő az I. biztonsági osztályba sorolt berendezéseken végzett roncsolásmentes vizsgálatok minősítésének kötelezettségét. Megjelent az
ASME XI. szakasz VIII-as függeléke, amelynek címe: Performance Demonstration for Ultrasonic Examination System. Az EU-országok nukleáris hatóságai, engedélyesei és a vizsgálatokat végző társaságok 1992ben létrehozták az ENIO-et (Európai Vizsgálat Minősítő Hálózat), mely
1997-ben kiadta a roncsolásmentes vizsgálatminősítés európai módszertanát. Ugyanebben az évben a NAÜ is kiadott egy módszertant a
VVER típusú atomerőművekben végzett roncsolásmentes vizsgáló
rendszerek minősítésére, amely összhangban van az ENIC módszertanával.
A vizsgálatminősítés egy folyamatában szabályozott, szisztematikus
felmérés annak igazolására, hogy egy roncsolásmentes vizsgálórendszer (vizsgálóberendezés -- vizsgálattechnológia -- vizsgálószemélyzet)
képes a megkívánt hatékonysági szintet elérni az adott berendezés,
konkrét komponensénél, a vizsgálat valós körülményei között.
A minősítés általában két részből áll. Az egyik rész a vizsgálati technológia és a berendezés minősítése, amely műszaki bizonyításból és
nyílt (open) ellenőrző testeket alkalmazó gyakorlati vizsgából áll. A másik rész a személyzet minősítése zárt (blind) próbatestek alkalmazásával. A nyílt (open) vizsgán a vizsgálószemélyzet ismerheti az ellenőrző testben lévő hibákat, a zárt (blind) vizsgán nem, azok szigorúan
titkosak.
A minősítéseket független minősítő testület végzi, amely kielégíti az
ENIG és a NAÜ módszertanok, valamint az MSZ EN 45004 szabvány

követelményeit.

A próbaminősítés előkészítése
Az OAH NBI 2000-ben feladatként határozta meg a PA Rt. számára
az időszakos roncsolásmentes vizsgálatok minősítésének megkezdését.
Mivel Magyarországon ilyen típusú minősítéseket korábban nem
végeztek, a PA Rt. javaslata alapján első lépésként próbaminősítés
lefolytatására került sor.
A próbaminősítés tárgya a PVG-213 típusú gőzfejlesztő primer
kollektorfejének menetes fészkeiben található hibák fázisvezérelt
impulzusvisszhang ultrahangos eljárással történő észlelése és méretük
meghatározása volt.
A minősítést a PA Rt. és a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés között létrejött szerződés alapján az MHtE keretein
belül létrehozott Vizsgálat Minősítő Testület (VMT) végezte. A testületnek öt állandó tagja volt és további hét külső szakértő, valamint a
SERCO Assurance (UK) segítette a szakmai munkát.
A VMT első tevékenysége a saját szervezeti és működési szabályzatainak, valamint minőségügyi dokumentumainak, eljárásrendjeinek
kidolgozása

volt,

Ezek közé tartozott két ,sajátos" dokumentum

mazza, valamint egy kétnyelvű fogalomgyűjtemény, mely szótárként is
alkalmazható.

A próbaminősítés lefolytatása és
tapasztalatai
A próbaminősítés input dokumentumai a következők voltak:
— Műszaki Specifikáció
— Vizsgálattechnológia
— Műszaki Bizonyítás
A roncsolásmentes anyagvizsgáló rendszerrel szemben támasztott
igényt, teljesítőóképességet (hiba-kimutatási valószínűség, téves megállapítások aránya, a méret-meghatározás pontossága) a PA Rt. által
kidolgozott és az OAH NBI álta! jóváhagyott Műszaki Specifikáció tartalmazza.
Miután már létező, program szerint végzett vizsgálatról volt szó,
ezért új vizsgálati technológia készítésére nem volt szükség, azonban át

kellett dolgozni a meglévőt a minősítési követelmények figyelembevételével. A vizsgálattechnológiát a VMT véleményezte és javaslatai
alapján került véglegesítésre.
A Műszaki Bizonyítás (Technical Justification) egy olyan dokumentum, amelyben a vizsgálattechnológia kifejlesztése, optimalizálása során
összegyűlt adatokat összegzik a vizsgálóberendezés műszaki paramétereivel együtt. Ez a dokumentum igazolja a vizsgálattechnológia képességeit, alkalmasságát. Egyszerűbb esetekben ez önmagában elég
lehet a minősítéshez.
A próbaminősítés során a VMT felülvizsgálta a PA Rt. által készített
Műszaki Bizonyítást és több érdemi észrevételt tett. Szükségessé vált
például pótlólagos hibák bemunkálása az ellenőrző testbe. A módosítások, kiegészítések végrehajtása után a VMT jóváhagyta a Műszaki
Bizonyítást.
A próbaminősítésnél a Cseh, Rez-i Nukleáris Kutatóintézet által a
PHARE 2.01/95 programban készített valós kialakítású ellenőrző testek
kerültek alkalmazásra, melyekbe a megtervezett hibákat szikraforgácsolással munkálták be. Az ellenőrző testet az 1. ábra mutatja.
A minősítés egyik legfontosabb része a gyakorlati vizsga, melyet egy
háromtagú vizsgabizottság jelenlétében folytattak le. A vizsgamérés
megkezdése előtt a bizottság ellenőrizte a berendezés, az ellenőrző test

is,

úgymint a felelősségi mátrix, mely a résztvevők felelősségi körét tartal-

" Dr., Négy S Bt. — "" PA Rt.
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jelentkezik, akik részegységeket, berendezéseket szállítanak atomerőművek részére. Amennyiben a berendezés vizsgálatköteles,
felmerülhet annak az igénye, hogy minősített roncsolásmentes módszert
alkalmazzanak.
Várható a minősítési igény terjedése azokon a területeken is, ahol a
biztonság növelése indokolja vagy azon új vizsgálati eljárások esetében,
ahol igazolni kell a rendszer teljesítőóképességét, alkalmasságát az adott
feladat megoldására. Erre utal a vizsgálólaboratóriumokkal szemben
támasztott követelményeket tartalmazó MSZ EN 17025 szabvány azon
része, mely a vizsgálati módszerek érvényesítésére vonatkozik,
valamint az, hogy elkészült a nem nukleáris anyagvizsgálatok minősítési
módszereire vonatkozó európai szabvány tervezete is.
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és a személyzet megfelelőségét a vizsgálattechnológia alapján. A
folyamatosan ellenőrzött vizsgamérés után a mérési eredményeket a
vizsgálószemélyzet kiértékelte és elkészítette a vizsgálati jegyzőkönyvet, amelyet a vizsgabizottság értékelt. A vizsgálati elrendezést a 2. és
3. ábra szemlélteti.
A VMT a minősítési eljárásról összefoglaló jelentést készített és
összeállította a Minősítési Dossziét, amely tartalmazza a próbaminősítés során létrejött valamennyi lényeges dokumentumot és feljegyzést,
beleértve a Minősítő Tanúsítványt is. A Minősítési Dossziét az engedélyes PA Rt. átadta az OAH NBI részére a Minősítő Tanúsítvány
jóváhagyása céljából.
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Nemzetközi tapasztalatok igazolják, hogy a roncsolásmentes
anyagvizsgáló rendszerek minősítésének igénye az atomerőműveken
kívüli társaságoknál is felmerül. Legkézenfekvőbb, hogy először azoknál
ANYAGVIZSGÁLÓK
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Roncsolásmentes
módszereinek

az AGMI

vizsgálatok minősítési

tervezett

belső

alkalmazása

Rt-ben

Klausz Gábor" - Kulcsár Tibor"
A roncsolásmentes vizsgálatok megbízhatóságának, adott célra való
alkalmasságának megállapítását teszi lehetővé a vizsgálat szisztematikus eljárásrend szerinti felülvizsgálata, az ún. vizsgálat-minősítés.
Az Európában atomerőműveket működtető szervezetek hozták létre
a European Network for inspection Gualification (ENIO) nevű hálózatot,
melynek kiadványai elsősorban az üzem közbeni ellenőrzés (in-service
inspection) vonatkozásában közölnek irányelveket a vizsgálatok minősítéséhez.
A fő elvek azonban más területekre is adaptálhatók. A vizsgálatminősítés lefolytatását érdemes megfontolni olyan esetekben is, amikor
egy hibásan elvégzett roncsolásmentes vizsgálat biztonsági és/vagy
gazdasági következményeivel kiemelten kell számolni, vagy az alkalmaZott vizsgálati módszer bonyolultsága miatt további biztosítékok szükségesek annak megállapításához, hogy a vizsgálat valóban megfelel-e
a vele szemben támasztott követelményeknek, de új módszer bevezetése is indokolhatja a vizsgálat-minősítést.
A , European methodology for gualification of non-destructive tests "
című, EUR 17299 EN jelű ENIO kiadvány ismerteti a roncsolásmentes

vizsgálatok minősítési módszertanát. Ebből a kiadványból idéz néhány
fejezetet a cikk, majd bemutatja a vizsgálatok megbízhatóságának
ellenőrzésére kidolgozott, jelenleg tervezet szintű belső eljárásrend főbb
gondolatait az AGMI Rt-ben.

A minősítés módszere
A vizsgálat-minősítés folyamán minden olyan tényezőt elemezni,
értékelni kell, amely befolyásolhatja a vizsgálat kimenetelét, sikerességét: ez a cvizsgálati technológia — mérő/vizsgálóberendezés — vizsgálószemély: hármas rendszere együttesen vagy ezek bármely kombinációja.
A minősítési eljárás egyszerűsített folyamata: a gyakorlati vizsga és
a műszaki bizonyítás.
A gyakorlati vizsga lehet:
-— ún. .blind (vak) test" a teljes vizsgálati folyamatot minősítik,
beleértve a vizsgálószemély képességét is. A vizsgáló nem ismeri a
kimutatandó hibát. (A ,hiba" esetünkben folytonossági hiányt jelöl,
használata a továbbiakban is ilyen értelmű.)
— ún. non-blind test" a vizsgálószemély minősítésétől elválasztva,
attól függetlenül minősíti a vizsgálati technológiát és a vizsgálóberendezést. A vizsgálószemély számára ismert a kimutatandó hiba.
Bármelyik vizsga történhet valósághű vagy egyszerűsített próbadarab használatával.
— Vizsga valósághű próbadarabbal. A vizsgához felhasznált próbatest a vizsgálati darabbal teljesen azonos kivitelű. Így a hibaviszonyok
híven tükrözik a valóságot, a detektálás szempontjából legkedvezőtlenebb, legbonyolultabb hibamérettel és hibapozíciókkal, Az ilyen vizsga
vezet a legreálisabb eredményre. Költséges módszer, és a ténylegesen
előforduló valódi hibák széles skálájának csak egy része modellezhető.
— Vizsga egyszerűsített próbadarabbal. Ez esetben az eredményeket
fizikai magyarázattal és modellezésekkel extrapolálni kell a valódi körülményekhez. Gyorsabb és költségtakarékosabb módszer, mint az előző.
A műszaki bizonyítás célja, hogy felsorakoztassa a vizsgálat sikerességét, eredményességét alátámasztó valamennyi ,bizonyítékot",
beleértve a korábbi alkalmazási tapasztalatokat, laboratóriumi kísér" AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző Rt.
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leteket, matematikai modellezés eredményeit, fizikai magyarázatokat
stb.
Gyakorlati és gazdasági okok korlátozhatják a vizsgálat-minősítéshez felhasználandó próbatestek számát, ezért a minősítés során szerzett információk sem lehetnek mindig teljes körűek. A műszaki bizonyítás további célja tehát, hogy:
— feloldja az esetenként csak részlegesen elvégezhető gyakorlati
vizsga korlátjait,
- a kapott vizsgálati eredményekre alapozottan igazolja más lehetséges hibák kimutathatóságát és korrekt méret-meghatározását is,
— rögzítse a lényeges vizsgálati paraméterek megválasztásának
alapjait.
A gyakorlati vizsga és a műszaki bizonyítás alkalmazásának aránya
függ a minősítés , szigorúságát" kifejező szintjétől, a vizsgált objektumra
vonatkozó műszaki követelményrendszertől és a műszaki bizonyításban
felsorakoztatott bizonyítékok , bizonyító erejétől",
A minősítés módja tovább pontosítható és pontosítandó a nemzeti
sajátosságokat is figyelembe vevő törvényi és műszaki szabályozások
alapján is.

A belső eljárásrend-tervezet

főbb gondolatai
Egy vizsgálat megbízhatóságát mérhetővé tenni, mérőszámmal
ellátni nem könnyű feladat. Mégis kívánatos olyan megbízhatósági
mutatók képzése, amelyek a lehetőségekhez képest objektív, és a vizsgálati technológia megfelelő megválasztásával, valamint a vizsgálóeszközök folyamatos jó állapotának biztosításával stabilizálhatók, esetleg tovább javíthatók,
A vizsgálatok megbízhatóságához hasonló kérdéssel, a mérési bizonytalansággal az MSZ EN ISO/IEC 17025 jelű szabvány foglalkozik. A
roncsolásmentes vizsgálatok területén a mérési bizonytalanság — tapasztalatunk szerint Magyarországon még mindig nem egységesen
értelmezett — problémakörének egy lehetséges megközelítéseként az
ismertetett vizsgálat-minősítési eljárás egyes elemeit kívánjuk kísérletképpen alkalmazni.
Az első lépésként kitűzött célunk: a kiemelten fontos vizsgálati technológiák és vizsgálóeszközök megbízhatóságának, teljesítőképességének elemzése, értékelése a ,non-blind" típusú gyakorlati vizsgára helyezve a hangsúlyt. (A személyzet minősítése jelen pillanatban nem tárgya e tervezett eljárásrendnek, arra külön eljárásrendet alkalmazunk.)
A vizsgálat-minősítés tervezett lépései:
a) a vizsgálati feladat pontos megfogalmazása,
b) a detektálandó folytonossági hiányok meghatározása,
c) a próbatestek tervezése, legyártása,
d) a vizsgálati technológia elkészítése,
8) a vizsgálat megbízhatóságát ellenőrző gyakorlati vizsga lefolytatása,

f) a vizsgálati eredmények kiértékelése:
— a detektálások biztonságának értékelése,

-— a reprodukálhatóság értékelése,
— a méret-meghatározás pontosságának megállapítása,
9) a vizsgálat-minősítési folyamat eredményeinek dokumentálása.
Tervezett eljárásrendünkből a fentiek közül itt a gyakorlati vizsga (,e"
pont) lefolytatását és a vizsgálat eredményeinek kiértékelését (,f" pont)
emeljük ki vázlatosan, nem lebecsülve a többi lépés fontosságát sem.
ANYAGVIZSGÁLÓK
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A megbízhatóságot ellenőrző vizsgálat:
Alapgondolat: nagy számú (pl. 100), egymástól független, a vizs:
gálati paraméterek újbóli beállítását is magában foglaló vizsgálat lefolytatása 3. fokozatú szakember közreműködésével, szigorúan azonos és
előzőleg zsűrin jóváhagyott vizsgálati technológia alapján.
Cél: a detektálási biztonság, reprodukálhatóság és a méret-meghatározás pontosságának megállapításához szükséges adatok, mérési
eredmények létrehozása.

törekedni kell arra, hogy a két érték lehetőség szerint közelítsen
egymáshoz, de ez már egy másik kérdéskörhöz, a hibafeltárásokhoz, és
- az erre épülő tapasztalatok alapján - a minél valósághűbb hibamodellezéshez vezet.)
A mérési pontosságot jellemző szórást matematikai módszerrel, a
detektált mérési eredményekből számíthatjuk ki:

A vizsgálati eredmények kiértékelése:
— A detektálás biztonságának értékelése:
Detektáltnak tekinthető a hiba, ha a róla kapott indikáció a vizsgálati

eljárásnak megfelelő jel/zaj viszony alapján felismerhető.
A detektálás 1 megbízhatóságára alkalmazható képlet pl.:
D
Mp -gt 10090

ahol: D - a sikeres detektálással végződő vizsgálatok száma
n - az összes vizsgálat száma
— A reprodukálhatóság
Reprodukált a hiba, ha
paraméterei és jellemzői
átlagértékeivel,
A reprodukálhatóságra

értékelése:
detektált és megítélt súlyossága, besorolása,
lényegében azonosak a nagy számú mérés
jellemző ra mérőszám származtatása:

n

ahol: R — a reprodukált detektálással végződő vizsgálatok száma
n -— az összes vizsgálat száma
- A hibaméret-meghatározás pontosságának értékelése:
A hibaméret-meghatározás módja magán viseli a szóban forgó vizsgálati eljárásra jellemző sajátosságokat; pl. ultrahangos eljárásnál a
hibaméret meghatározása többnyire reflexió-képesség mérésére vezetvissza;

radiográfiai

eljárásnál

vetített árnyékképet

értékelünk,

mérünk; örvényáramú eljárásnál elektromos jel különböző paramétereit
mérjük; vizuális vizsgálatnál a valódi hibaméret megadása is lehetséges,
A hibaméret-meghatározás pontossága alatt a fenti, hibamérettel
korreláltatott, eljárás-specifikus adatok meghatározási pontosságát kell
érteni, nem pedig a hiba valódi méretétől való eltérést. (Természetesen

Mérési

bizonytalanság

64- a mérési eredmények torzítatlan szórása
x, — a detektált hiba méretével korreláltatott i., eljárás-specifikus

adat
n — az összes vizsgálat száma
A mérési bizonytalanság fogalma tulajdonképpen itt, a hibaméret
meghatározása kapcsán jelenik meg értelmezhető módon.
Megjegyzés: természetesen nem szabad megfeledkeznünk, pl. a hiba elhelyezkedési koordinátáinak megállapításáról sem, hiszen ez is
szerepet játszhat a hiba súlyosságának megítélésében. (Ezzel most
részleteiben nem kívánunk foglalkozni.)
A vizsgálat egészének megbízhatóságára a detektálási biztonság, a
reprodukálhatóság és a hibaméret-meghatározás pontossága együttesen ad információt.

Összefoglalás

MR 7 R , 10096

hető

ahol:

A roncsolásmentes vizsgálati eredmények megbízhatósága fontos
kérdés, különösen, ha az eredményekre alapozott döntések biztonsági
és gazdasági következményeivel fokozottan kell számolni. A vizsgálatminősítés a vizsgálat teljesítő képességének pontos megállapításával,
behatárolásával a helyes döntések meghozatalát hivatott elősegíteni.
A cikk megírásával az volt a célunk, hogy röviden ismertessük a vizsgálat-minősítés általunk értelmezett alapgondolatát, a kidolgozott és
jóváhagyott vizsgálati technológia alapján elvégzett gyakorlati vizsga és
az elméleti megfontolásokat tartalmazó műszaki bizonyítás szerepét,
majd bemutassuk, hogy mindennapi gyakorlatunkban hogyan győződhetünk meg saját magunk is az elvégzett vizsgálataink megbízhatóságáról. Nem titkolt szándékunk az építő jellegű kritikák és
észrevételek kiprovokálásával a téma kimozdítása az e területen tapasztalható bizonytalanság és esetenkénti tanácstalanság állapotából.

becslése

Pintér László"

Az MSZ EN ISO/IEC 17025:2001 bevezetése, illetve a nemzeti szabvány vonatkozó követelménye (5.4.6. szakasz) értelmében a vizsgálólaboratóriumnak rendelkeznie kell olyan eljárással, amely alkalmas a
mérési bizonytalanság becslésére, és az eljárást alkalmaznia kell.
Egyes esetekben a vizsgálati módszer jellege eleve kizárhatja a mérési bizonytalanság szigorú, metrológiai és statisztikai szempontból is érvényes kiszámítását. Ilyen esetekben a laboratóriumnak legalább meg
kell kísérelni a bizonytalanság összes tényezőjének felfedését, és
ésszerű becslést kell végeznie, továbbá biztosítani kell, hogy az eredményre vonatkozó jelentés nem ad téves elképzelést a bizonytalanságról.
Az ésszerű becslésnek a módszer alkalmazásával kapcsolatos ismereteken, a mérés alkalmazási területén kell alapulnia, és alkalmazni kell
" tudományos osztályvezető, Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht.
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például a korábbi tapasztalatokat és az érvényesítéshez (validáláshoz)
használt adatokat.
A mérési bizonytalanság becslésekor szükséges szigorúság foka
olyan tényezőktől függ, mint például.
— a vizsgálati módszer követelményei,

- a vevő követelményei (ha konkrét méréstartomány, határérték vagy
valamilyen meghatározott követelményérték megadott),
- azoknak a szűk határoknak az ismerete, amelyektől függ egy
követelménynek való megfelelésre vonatkozó döntés meghozatala.
Azokban az esetekben, ahol egy jól ismert vizsgálati módszer előírja
a mérési bizonytalanság fő forrásaira vonatkozó értékek korlátait, továbbá előírja a számított eredmények bemutatásának módját, a laboratóriumról fel kell tételezni, hogy ezeket a feltételeket kielégíti, ha követi a
vizsgálati módszerre és a jelentésre vonatkozó utasításokat.
A szabványos vizsgálati módszereket nem kell validálni a mérési
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bizonytalanság szempontjából sem, de valamilyen mérési bizonytalansági adatot meg kell adni.
A laboratóriumnak akkor kell (számítással meghatározott vagy
ésszerű becslés, illetve összehasonlító módszer alapján) közölnie vizs-

gálati jegyzőkönyvben (értelemszerűen, ahol lehetséges) a mérési bizonytalanságot, ha a vizsgálati eredmények érvényessége, vagy alkalmazása szempontjából ez lényeges, a bizonytalanság befolyásolja egy
előírt határérték betartását, illetve ezt a vevő kéri.
A mérési bizonytalanság fontossági" mutatója:

Az előadás célja, hogy az általános formai és tartalmi követelmények
bemutatásával elősegítse:
j
— a vizsgálólaboratóriumok részéről készítendő, az ISO/IEC 17025
követelményét kielégítő eljárások egységes megközelítését;
— a szakirodalom egyszerű, közérthető és gyakorlatias lefordítását a
minőségügyi szabályozás nyelvezetére;

— a mérési bizonytalanság becslésének , felhasználóbarát" módon
történő kezelését;
— a vizsgálólaboratóriumok akkreditálásra történő felkészülését.

— az ISO/IEC 17025 elődje: az ISO/IEC Guide 25 útmutatóban 3-szor
fordul elő,

— az IS0/IEC 17025 24-szer említi,
— míg az I50 9001:2000 nem említi.
Az ISO/IEC 17025 hatálybalépése óta, a mérési bizonytalanság
kezelésével kapcsolatban érintett szereplők gyakorlati megközelítései néhány kérdésben - meglehetősen ellentmondásosak.
Miért tapasztalható értetlenség a mérési bizonytalansággal kapcsolatban?
Mi az újdonság a több mint 10 éve elfogadott, számos vizsgálati
szabványban említett és meghonosodott műszaki fogalommal kapcsolatban?
Mi okozza a nehézséget az ISO/IEC 17025 követelményét kielégítő
Mérési bizonytalanság becslése eljárás elkészítését?
Mi a hazai és a nemzetközi gyakorlat a vizsgálólaboratóriumok
akkreditálása esetében?
A VIMYGUM? szerint a mérési bizonytalanság: a mérési eredményhez társított paraméter, amely a mérendő mennyiségnek megalapozottanlésszerűen tulajdonítható értékek szóródását jelenti.
A paraméter lehet például a szórás. A mérési bizonytalanságnak
általában több összetevője van. Ezek egy része a mérési sorozatok
eredményeinek statisztikai eloszlásából számítható ki és tapasztalati
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Mérési bizonytalanság becslése

Készítette:
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név
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Nem nyilvántartott példány

I

I . Ellenőrizte

Jóváhagyta

Tartalomjegyzék
1.
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5.

Az eljárás célja: ........zszz
sss zzz yzy ele e ák
lá sa
Alkalmazásíterület 2.00... zzz. yzy zzz zzz zzák
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A bizonytalanság A-típusú kiértékelési módszere . . . . , , .. . . . .
Statisztikai jellemzők meghatározása. ....................
A bizonytalanság B-típusú kiértékelési módszere . . . . , . . .... .
A mérési bizonytalanság becslésének folyamata,
a bizonytalanság becslése és közlése . ............,......
6. Hivatkozások 2.2... . yzy ly y lile vegyel k áá ráz i sas
7. Bizonylat...
s... zzz lle elkel s ss
8. Melléklet 2.2... zzz
ek sas

2
3
3
3
4
4
4
5
5
6
6
6

egységes

értelmezés érdekében folyamatosan bővül. Előkészületben van a mérési
bizonytalanság becslését — roncsolásmentes vizsgálatok területén — tárgyaló EA-dokumentum kiadása, ennek alapján várható — NAR-dokumentumként — segédlet közreadása.
" Nemzetközi Metrológiai Értelmező Szótár
"" Útmutató a mérési bizonytalanság kifejezéséhez

Nyilvántartott példány

Készítette

Értelmezés szerint a mérési bizonytalanság:

illetve

1/n

Kiadás:

A mérési eredmény a mérendő mennyiség értékének a legjobb becslése. A mérési bizonytalanság összes összetevője — beleértve a rendszeres hibákból adódókat is (pl. korrekciókhoz, a használati etalonokhoz
kapcsolódó összetevők) — hozzájárulnak a szóródáshoz.

nálható,

w
]

Dátum: aa bb cc!

szórással jellemezhető.

— a mérési eredményben fellépő lehetséges hiba mértéke,
— becslés, amely azt az értéktartományt jellemzi, amelyben a mérendő mennyiség valódi értéke benne fekszik.
Egy mérési eredmény minősége értékelhetetlen, ha a mérés bizonytalansága nem számszerűsített, ismerete alapvetően fontos, ha valamilyen célból figyelembe kell venni a mérés eredményét.
Ugyanazon mérések elvégzése esetén (pl. más laboratórium, személy, berendezés, vizsgálati eljárás, környezeti feltétel) valószínűleg eltérő eredmények adódnak, felmerül ilyenkor a kérdés:
— kinek a mérési eredménye elfogadható,
— ténylegesen mely laboratórium és személyzete készült fel a vizsgálat és mérés szakszerű elvégzésére?
Az igazi felkészültségi ellenőrzés: laboratóriumok közötti összehasonlító vizsgálatokban való részvétel, illetve ennek megfelelő eredményei.
Az előadásban bemutatott eljárás a mérési bizonytalanság becslése
témakör vonatkozó dokumentumai felhasználásával készült. A felhasz-

E-xx
Kiadás:

1, Az eljárás célja:
— az akkreditálás műszaki területébe tartozó mérések során: meghatá-

rozni a mérési bizonytalanság becslésének folyamatát, illetve az ennek során alkalmazandó általános szabályokat a bizonytalanság becslésének szabályozott keretek között történő elvégzése és dokumentálása érdekében,

- az eljárás alapján az ISO/IEC 17025 követelményeinek kielégítése.
ANYAGVIZSGÁLÓK
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2. Alkalmazási terület
Az eljárást az akkreditálás műszaki területébe tartozó vizsgálatok során
kell alkalmazni.

9. illetékesség és felelősség
Az eljárásban szabályozottak végrehajtásában az alábbiak illetékesek
és felelősek:
- laboratóriumvezető,
— vizsgálószemély,
— minőségügyi megbízott.

4. Fogalmak és rövidítések
Nemzetközi Metrológiai Értelmező Szótár alábbi hivatkozásai alapján.
1.18
Mennyiség értéke
1.19
Valódi érték
1.20
Konvencionális valódi érték (mennyiség), helye érték
2.4
Mérési módszer
2.5
Mérési eljárás
2.6
Mérendő mennyiség, mért mennyiség
2.7
Befolyásoló mennyiség
3.1
Mérési eredmény

3.2

Értékmutatás (mérőeszközé)

3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
4.1

Mérési pontosság
Megismételhetőség (mérési eredményeké)
Reprodukálhatóság (mérési eredményeké)
Tapasztalati szórás
Mérési bizonytalanság
Hiba (mérési hiba)
Mérőeszköz

4.6

Értékmutató műszer, jelző (mérő) műszer

4.7
Regisztráló (mérő) eszköz
4.10
Analóg mérőeszköz
4.11
Digitális mérőeszköz
4.12
Értékmutató szerkezet, kijelző szerkezet
4.13
Regisztráló szerkezet
5.1
Névleges tartomány
5.4
Mérési tartomány
5.18
Pontosság
5.19
Pontossági osztály
6.11
Kalibrálás
EAL-R2 alábbi hivatkozásai alapján:
Bi
Számtani közép átlaga
B6
Kiterjesztési tényező
B9
Kiterjesztett bizonytalanság
Btt
Bemeneti becslés
B12
Bemeneti mennyiség
B14
Kimeneti becslés
B15
Kimeneti mennyiség
Bí7
Valószínűségi eloszlás
Bi8
Véletlen változó
B21
Szórás
B22
Standard mérési bizonytalanság
B23
A-típusú értékelési eljárás
B24
B-típusú értékelési eljárás

X;
x

valós érték becslése (mért érték)
számtani közép vagy átlag

s?

szórásnégyzet

s

szórás

5. Az eljárás leírása
A laboratóriumnak meg kell határoznia, hogy az akkreditált vizsgálatok közül a mérési bizonytalanság melyik vizsgálatnál nem értelmezhető. Ennek dokumentáltságáért, aktuális állapotban tartásáért és jóváhagyásáért a laboratóriumvezető felelős.
Ha egyes esetekben a vizsgálati módszer jellege eleve kizárja a
mérési bizonytalanság szigorú, metrológiai és statisztikai szempontból is
érvényes kiszámítását, meg kell kísérelni a bizonytalanság összes tényezőjének felfedését, és ésszerű becslést kell végezni a bizonytalanság értékére vonatkozóan. (Biztosítani kell, hogy az eredmény megadása nem ad téves elképzelést a bizonytalanságról.)
A szükséges szigorúság fokát a vizsgálati módszer és a vevő követelményei, illetve azoknak a határoknak az ismerete alapján kell figyelembe venni, amelyektől függ egy előírt határértékhez viszonyított megfelelés megállapítása.
Az ésszerű becslést — a mérés alkalmazási területén — a vizsgálati

módszerrel kapcsolatos ismeretek és a korábbi tapasztalatok alapján
kell elvégezni.
A mérési bizonytalanságot befolyásoló tényezők (források):
- a mérést végző személyek képzettsége, gyakorlata, egészségi állapota, látása stb.,
- a mérés/vizsgálat során elkövetett emberi hibák (pl. analóg eszköz
lgolvasásának a mérést végző személy által okozott torzítása),
-— a minta meghatározásának, a mintavételi eljárásnak, a mintavételnek
a bizonytalanságai (nem reprezentatív mintavétel, azaz a mért minta
nem feltétlenül képviseli a mérendő mennyiséget),
- a minta vizsgálat előtti kezelésének módja (szállítás, raktározás stb.),
— a minta-előkészítés módja,
—a vizsgálati tárgy jellemzői (pl. a felület állapota), tulajdonságai,
állapota, ezek hatása,
— a vizsgálati környezet és előkészítésének módja,
- laboratóriumi környezeti (pl. hőmérséklet) és vizsgálati hatások,
-— a mérendő mennyiség hiányos definíciója,
- a mérendő mennyiség definíciójának nem tökéletes realizációja,
- az adott jellemző méréséhez alkalmas mérőeszköz kiválasztása,
-— a mérőeszköz alkalmassága (az adott mérési feladathoz), állapota (pl.
mérőképesség), pontossága (hitelesített/kalibrált),
— felhasznált etalonok,

— alkalmazott módszerek,
— a vizsgálati módszerek értelmezéséből eredő bizonytalanságok,
- a mérések száma (kevés számú mérés esetén a mérési bizonytalanság értelemszerűen nagyobb),
- a mérési/vizsgálati eredmények feldolgozásából és az eredmények
értelmezéséből eredő hibák.
A befolyásoló tényezőket és azok hatásait — egy adott esetre — a rendelkezésre álló adatok és elemzés alapján kell meghatározni,
A bizonytalanság meghatározása során a befolyásoló tényezőket
meg kell adni, és minden összetevőre meg kell állapítani, illetve becsülni a mérési eredményre gyakorolt hatását.

A bizonytalanság A-típusú kiértékelési módszere
EA
u
u,
Une
U
X

European co-operation for Accreditation (Európai
Akkreditálási Együttműködés)
eredő mérési bizonytalanság
standard mérési bizonytalanság
mérőeszköz kiterjesztett bizonytalansága
vizsgálat kiterjesztett mérési bizonytalansága
valós érték
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(A bizonytalanság kiértékelésének az észlelési sorozatok statisztikai
elemzésen alapuló módszere)
A mérendő vagy a vizsgálandó tárgy adott jellemzője viszonylag állandó, ezért a mérés és/vagy vizsgálat sokszor megismételhető, a mérés és/vagy vizsgálat a tárgy adott jellemzőjét (tulajdonságát) nem változtatja

meg,

azaz

a mérési/vizsgálati

adatok

alapján

statisztikai

számítások végezhetők.
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A bizonytalanság a középérték tapasztalati szórása, a középértéket
átlagolással (vagy megfelelő regresszió számítással) kell meghatároz-

ni.

Statisztikai jellemzők meghatározása
—
2;
x-

Ex)

S 2.

n

2
s —

I vi 2

n-1

Az eredő mérési bizonytalanságot (u) általában a standard mérési
bizonytalanság (u) és a mérés során használt mérőeszközre vonatkozó
(közölt) mérési (kiterjesztett) bizonytalanság (u. .) me) összegzéséből
számítható az alábbiak szerint.
7

u

2

41

u
2

Az eredő mérési bizonytalanságból meghatározható kiterjesztett
mérési bizonytalanság (U): U - ku számításánál k - 2 tényező vehető
figyelembe.

A bizonytalanság B-típusú kiértékelési módszere
(A bizonytalansága kiértékelésének az észlelési sorozatok statisztikai elemzésétől eltérő, más módszere.)

Ha mindezek a feltételek nem állnak fenn, más módszereket kell alkalmazni a mérési bizonytalanság becsléséhez (pl. mérőeszköz kalibrálási bizonyítványban közölt mérési bizonytalansági adata, mérőeszköz
becsült bizonytalansági adata, mérőeszköz pontossági osztálya, korábbi mérési adat, gyártó által megadott műszaki adat, szakirodalmi hivatkozás, korrekciós érték, vizsgálati előírásban megadott bizonytalansági/mérési pontossági érték, mérő/vizsgáló személy tapasztalata).
- A) Ha X mennyiségre csak egyetlen érték ismeretes — például egy
mérési eredmény, egy előző mérés eredménye, egy irodalomból származó hivatkozás, vagy egy korrekciós érték -, akkor az x; értékének ezt

az értéket kell használni. Az ezen x, értékhez tartozó u (x) standard
bizonytalanságot kell elfogadni, ha azt megadták. Ellenkező esetben az
egyértelmű bizonytalansági adatokból számítással kell meghatározni.
Ilyen típusú adatok hiányában a bizonytalanságot tapasztalat alapján
kell kiszámítani.
- B) Ha elmélet vagy tapasztalat alapján feltételezés tehető az X
mennyiség valószínűségi eloszlására, akkor ezen eloszlás várható
értéke az x becslése és a variancia négyzetgyőke az x-hez tartozó standard bizonytalanság becslése.
- C) Ha X mennyiségnek csak a felső (a) vagy az alsó (a )
határértéke becsülhető (pl. egy hőmérséklettartomány a mérőeszköz
gyártója által megadva), akkor ezen határokkal egyenletes eloszlást kell
feltételezni az X mennyiség lehetséges értékeire.
becslésre vezet, amely-

hez tartozó standard bizonytalanság négyzetét az

- (a. --a. ) képlet

szerint kell meghatározni.

A határértékek különbségét 2a-val jelölve.

-z e

képlet alapján szá-

mitható.
Ha az X mennyiségről nincs egyéb ismeret, csak a lehetséges
határértékei, akkor az egyenletes eloszlás a nem megfelelő ismeretszint
miatt egy elfogadható valószínűségi leírás. De ha ismeretes, hogy a
kérdéses mennyiség értékei a lehetséges tartomány határainak közelében valószínűbbek, mint a tartomány határainak közelében, akkor a
háromszög vagy a normális eloszlás jobb modell lehet. Ha a határértékekhez közelebbi értékek valószínűbbek, mint a tartomány közepére
eső értékek, akkor az U eloszlás megfelelőbb.
:
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A mérési bizonytalanság becslésének folyamatát az Mi. melléklet
szemlélteti.
A laboratóriumnak a mérésre vagy vizsgálatra vonatkozó szabványban meghatározott vizsgálati módszert úgy kell tekintenie, hogy:
-ha az előírást tartalmaz a mérési eredmény bizonytalanságának
kiértékelésére (pl. a szórás kiszámítása), akkor annak meghatározására elégséges a szabvány előírásait alkalmazri,
- ha a szabvány meghatározza a mérési bizonytalanság tipikus értékét,
akkor annak betartása esetén a laboratórium felkészültsége bizonyított a szabványos módszer szerinti vizsgálatokra,
-ha a szabvány implicit magában foglalja a mérési eredményben a
mérési bizonytalanságot, akkor nincs további tennivaló.

Y

A B) esetnek megfelelően ez az a; --(a, ta.)

A mérési bizonytalanság becslésének folyamata, a bízonytalanság becslése és közlése -

Megjegyzés: A vizsgálólaboratóriumtól nem lehet elvárni, hogy a
szabványra való hivatkozáson vagy a szabványban meghatározott biZonytalansági adaton túlmenő információkat szolgáltasson. A szabványban meghatározott vizsgálati módszert úgy kell tekinteni, hogy az
magában foglalja a szabványos mérési eredmény bizonytalanságának
becslését is, és ezzel kapcsolatosan további követelményt csak a szabványosító szervezet hozhat. A szabványos vizsgálati módszereket nem
kell validálni a mérési bizonytalanság szempontjából sem, de valamilyen
mérési bizonytalansági adatot meg kell adni."
"A laboratóriumnak akkor kell (számítással meghatározott vagy ésszerű becslés,
illetve összehasonlító módszer alapján) közölnie vizsgálati jegyzőkönyvben (értelemszerűen ahol lehetséges) a mérési bizonytalanságot, ha a vizsgálati eredmények érvényessége vagy alkalmazása szempontjából ez lényeges, a bizonytalanság befolyásolja egy előírt határérték betartását, illetve ezt a vevő kéri.

Egyelőre csak a kvantitatív mérések területét lehet figyelembe venni,
a kvalitatív mérések területe a tudományos kutatás témája.
A becslés a meglévő tudásbázison (pl. korábbi mérési adatok, laboratóriumközi összehasonlító mérések figyelem bevétele) alapuljon.

A bizonytalanság megadása elégséges információt biztosítson az
etalonértékkel vagy a megengedett határértékkel való összehasonlításhoz.
A közreadott ágazat-specifikus előírásokat (pl. ÚTLAB Szövetség
Munkabizottság ajánlásai) és a tipikus vizsgálatokra kidolgozott becslési
példákat az egységesség érdekében célszerű figyelembe venni, illetve
alkalmazni.
A mérési bizonytalanság becslésénél figyelemmel kell lenni az
ésszerű megfontolásokra (gazdasági megfontolások, adott helyzetben
való jelentősége, elhanyagolható hatások), a bizonytalanság mérési
eredményre való hatására, az alkalmazhatóságra, a szigorúság előírt
mértékére.
Ha a végzett mérés jellege lehetővé teszi (mennyiségmérés esetén),
a mérési bizonytalanságot — a korábbiakban leírtak figyelembevételével
- az alábbiak szerint kell meghatározni.
Eredő mérési bizonytalanság - Az elvégzett sorozatmérések
átlagából számított szórás (standard mérési bizonytalanság)
4 a mérőeszköz bizonytalansága",
"Megjegyzés: Mérőeszközt érintően — szükség szerint — figyelembe kell venni a
környezeti feltételeket és a mérőeszköz leolvashatóságát is (pl. digitális eredménykijelzésnél nem állapítható meg, hogy ténylegesen mennyi a 0 és 1 közötti

érték).

A bizonytalanság becslésének dokumentálására a Mérési bizonytalanság becslési lap bizonylat rendszeresített.
A laboratórium által végzett tipikus — a laboratóriumvezető által kijelölt — vizsgálatokra egységes mérési bizonytalanság becslést kell végezni. Ennek tervszerű végzéséért a laboratóriumvezető felelős. A vizsgálatonként kidolgozott becslési lapokat - jóváhagyást követően — az eljárás mellékleteként kell kiadni.
Ha a tipikus vizsgálatokra elvégzett becslések alapján általános
megállapítás tehető adott vizsgálat mérési bizonytalanságát érintően,
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ennek eredményét fel lehet használni a bizonytalanság megadása s0-

rán. Indokolt esetben azonban — a mérési eredmények felhasználásával
Si bizonytalanság becslését az eljárásban szabályozottak alap:
ján el kell végezni.
;
A mérési bizonytalanság becslésével kapcsolatban keletkezett bizonylatokat a vizsgálati dokumentáció részének kell tekinteni, illetve erre

vonatkozó igény esetén az ezekbe való betekintés lehetőségét biztosítani szükséges. Ennek a szabályozásnak megfelelő végzéséért, illetve
biztosításáért a vizsgáló személy és a laboratóriumvezető felelős.
A mérőeszköz bizonytalanságára adott értéket — szükség szerint — a
mérési eredmény dimenziójára (mértékegységének megfelelően) át kell
számítani (pl. 99-ban megadott bizonytalanságnál a mérőeszköz végkitérésére az adott mérési tartományban).
Példa mérési bizonytalanság közlésére: ha a becslés alapján a kiterjesztett mérési bizonytalanság értéke U - 0,2-re adódik, akkor
U - 0,2 vagy

ellenőrző tevékenységben (Lazur Lajos, MEEI, Metrológia és Minőség
2002/1)

7. Bizonylat
E-xx/aa bb cc

Mérési bizonytalanság becslési lap

8. Melléklet
MI.

A mérési bizonytalanság becslésének folyamata

Mx

Mérési bizonytalanság becslési lap

Lapazonosító:; ...... Völeeekereéeétée vizsgálat)

U - Mért érték -0,2 formában adható meg.

Mérési bizonytalanság becslési lap

A mérési bizonytalanságot legfeljebb két értékes jegyre kell megadni.

6. Hivatkozások

Lapazonosító;

-— EAL-R2: Guide to the Expression of Uncertainty in Calibration (Útmutató a mérési bizonytalanság meghatározására, magyar fordítás megjelent: Mérésügyi Közlemények 1998/3., 56-61. oldal)
- Alkalmazási magyarázatok az MSZ EN ISO/IEC 17025 szabványhoz
(NAR-20)
— Segédlet mérési bizonytalanság számításához kalibrálásnál (NAR-22VIII)
— EA-4/02: Expression of the Uncertainty of Measurement in Calibration
(Angol nyelven olvasható az EA honlapján (www.european-accredítation.org)
-— ÚTLAB Szövetség: Mérési bizonytalanság meghatározására alakult
Munkabizottság ajánlásai (Vizsgálati előírások eredményképzésre
vonatkozó előírásai)
- A mérési bizonytalanság jelentősége a kijelölt vizsgáló, tanúsító és

MI. A mérési bizonytalanság becslésének folyamata
Dokumentum/
bizonylat
Szerződés
Vizsgálati előírás

Folyamat

Felelős

A mérendő paraméter és a
módszer meghalározása

vizsgáló személy
laboratóriumvezető

Mérést/vizsgálatot végző
Laboratórium
Mérési feladat
(vizsgálati tárgy)
Mérés helye és ideje
Vizsgálati előírás
Vizsgálati előírásban megadott
bizonytalanságífmérési pontossági érték
Mérőeszközívizsgálóberendezés
azonosítása (pl. típus, gyári szám,
hitelesítési/kalibrálási bizonyítvány
száma, érvényessége)
Mérőeszköz/vizsgálóberendezés
bizonytalansága (az adott mérési ! u
tartományban)
Mért értékek)
(Valós érték/ek becslése)
Számtani közép vagy átlag

Rendelkezésre álló
adatok
E-xx
F-xxfaa bb cc

vizsgáló személy

X
]

Órásné
Szórásnégyzet

:,
az
kén
52 ] Célszerűen,
az adatrögzítés
és4

Szórás

s ] számítás számára EXCEL mun-

ETT
Standard mérési bizonytalanság
E-xx
E-xxfaa bb cc

Rendelkezésre álló

adatok
E-xx
B-xxfaa bb cc

A mérési bizonytalanság
számítása
(ha szükséges, illetve lehetséges

árác

hi.

vizsgáló személy

(s-nek véhető)

u

Eredő mérési bizonytalanság

u

Kiterjesztett mérési bizonytalanság!

U

Dátum/aláírás
Vizsgáló személy

4

A mérés bizonytalanságát
befolyásoló tényezők
4
,
,
hatásának
mérlegelése

1 kalap formájában kidolgozandó!

vizsgáló
s40 személ
személy

Mérési bizonytalanság értékelése

— elfogadott
— nem elfogadott, intézkedés
szükséges

Befolyásoló tényezők
vizsgáló személy

E-/an bb cc
Vizsgálati jegyző-

könyv

Mérési bizonytalanság értékelése és dokumentálása

st
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vizsgáló személy
laboratóriumvezető

Dátum/aláírás
Laboratóriumvezető
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A technológiai fejlődés tendenciáinak hatása
az üzem közbeni ellenőrzés hatékonyságára
Trampus Péter"

Bevezetés
A bonyolult ipari létesítnények passzív berendezéseit (nyomástartó
edények, csővezetékek, egyéb hegesztett szerkezetek) meghatározott
időszakonként roncsolásmentes vizsgálattal (RmV) ellenőrzik. Az időszakos Rmv-k feladata az, hogy megbízható információt szolgáltassanak a berendezések állapotáról, azaz a folytonossági hiányok jelenlétéről, helyzetéről, méretéről és más jellegzetességeiről az adott berendezés szerkezeti integritásának elemzéséhez. A vizsgálatok alapvetően

a szóban forgó ipari létesítményekkel szemben az illetékes hatóság által
támasztott biztonsági követelményekkel függenek össze. Nem elhanyagolható a szerepük a berendezések megbízhatóságát, azaz a létesítmény üzembiztonságát és rendelkezésre állását illetően sem. A vizsgá-

latokat mindig az adott kor színvonalán és követelményeinek megfelelően kell elvégezni.
Az elmúlt évtizedekben jelentős változások indultak el és zajlanak
ma is a világgazdaságban. E változások versenyhelyzetet kényszerítenek ki az egyes iparágak, illetve technológiák között, amelyben az
eredményes részvétel csak a költségek folyamatos csökkentésével és —
ezzel egyidejűleg - a biztonság folyamatos növelésével valósítható
meg. Ezek a változások kihatással vannak a biztonság független verifikálásáért felelős hatóságok magatartására és természetesen az ipar
válaszára és így áttételesen a berendezések időszakos ellenőrzésére,
illetve ezzel összefüggésben a RmV-re. Az 1. ábra az ellenőrzési (és az
ezzel szoros összefüggésben lévő karbantartási) döntéshozatali folymat
fejlődését mutatja be, különös tekintettel azokra az iparágakra, amelyekben a társadalom által nem elfogadható balesetek igen alacsony
valószínűséggel fordulhatnak elő (pl. energetika, vegyipar, légi közlekedés). Az ábra abból indul ki, hogy korábban ezen iparágak többségében
a hagyományok és a minden részletre kiterjedő előírások, szabványok
képezték az ellenőrzés és karbantartás alapját, nem pedig az optimalizált folyamatok, amelyekben a biztonság és gazdaságosság kockázati
mutatói integrálhatók. A jelent, de elsősorban a jövőt, a kockázatot
figyelembe vevő (risk informed) és a teljesítőóképességen alapuló (performance based) technológiák jellemzik.
Jelen cikk azt kívánja bemutatni, hogy a technológiák fejlődésének
vázolt folyamata milyen hatással van a RmV-re, illetve hogyan járul
hozzá a RmY-k hatékonyságának növeléséhez.

Az üzem közbeni időszakos
ellenőrzések hatékonysága
Az időszakos ellenőrzések hatékonysága — kiindulva az ellenőrzés
alapvető céljából — szoros összefüggésben van a vizsgált berendezés
szerkezeti épségével (integritásával). Úgyszintén fontos tényezője az
élettartam-gazdálkodásnak, amikor is a berendezések állapotának
ismeretében kell dönteni a berendezések élettartamáról. Ne felejtsük el,
hogy mindkettő - szerkezeti integritás és élettartam-gazdálkodás —
együttesen szolgálja a biztonságot és a gazdaságosságot. Az időszakos
ellenőrzésnek a szerkezeti integritás elemzéséhez fűződő kapcsolata
kétirányú: egyrészt az időszakos ellenőrzés szállítja a megbízható adatokat a berendezésekben esetlegesen található folytonossági hiányokról
és azok jellemző paramétereiről, másrészt a szerkezeti integritás elemzése állítja fel a roncsolásmentes vizsgálatok szintjével szembeni igényeket (pl. legkisebb detektálandó hibaméret, a hibanagyság meghatározás pontossága, az egymást követő vizsgálatok ciklusideje).
Az időszakos ellenőrzések (RmV-k) hatékonysága az előzőek tükrében az alábbi fő összetevőket kell, hogy tartalmazza [1]:
— Biztonságorientált, ésszerűen megvalósítható (realisztikus) vizsgálati terjedelem.
— Biztonságorientált, ésszerűen megvalósítható vizsgálati ciklusidő.
— A vizsgálatok terjedelmére igazolt teljesítőóképességű RmV-k.
A biztonsággal kapcsolatos megfontolások nem igényelnek magyarázatot, mivel a szóban forgó iparágak nagy kockázattal járó technológiákat alkalmaznak. A terjedelem és ciklusidő realisztikus meghatározása azzal függ össze, hogy a hatékonyság komplex fogalomkörébe a
gazdasági hatékonyság is beleértendő.

A hatékonyság fejlődése
Az időszakos ellenőrzések hatékonyságának fejlődése magán viseli
a bevezetőben vázolt fejlődési irányt: a hagyományos és a korszerű
megközelítést a 2. ábra mutatja be.
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2. ábra. Az időszakos ellenőrzések hatékonyságának hagyományos és
korszerű megközelítése

IDŐ

1. ábra. A döntéshozatal filozófiájának változása ellenőrzés és
karbantartás esetén

" TRAMPUS
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hagyományos megközelítést a következők jellemzik:
a berendezések merev biztonsági osztálybasorolása,
az egységes vizsgálati ciklusidő,
a vizsgálati terjedelem a hegesztési varratokra koncentrál,
a szabványban rögzített paraméterek a RmYV végrehajtásához (pl,
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érzékenység hitelesítés, feljegyzési szint ill. értékelési szint mesterséges
reflektorokkal történő összehasonlítás szerint stb.).

A 80-as években az addig felhalmozott az üzemi tapasztalatok
alapján (bizonyos hibákat csak véletlenszerűen detektáltak, az érzékenység esetenként kicsinek bizonyult, az alkalmazott RmV technika
bizonyos károsodások felderítéséhez nem volt megfelelő, a vizsgálati
ciklusidő néha hosszú volt és a vizsgálatok jelentős részét a berendezések olyan részein hajtották végre, ahol nem volt károsodás) jelentős változások indultak meg. A vizsgálati filozófia elmozdult a részletes
szabályozás területéről egy olyan irányba, ahol a hangsúlyt a potenciális
károsodásnak kitett területekre helyezték és megkövetelték a vizsgálatok teljesítőóképességének igazolását. Ebből fejlődött ki a RmV rendszerek minősítésének témaköre [2].
Ugyanebben az időszakban indult rohamos fejlődésnek világszerte a
valószínűségi kockázatelemzés (probabilistic risk assessment, PRA) és
alkalmazása az aktív berendezések biztonságának kvantitatív értékelé-

séhez, és próbálkozások kezdődtek a PRA módszer passzív berendezésekre történő alkalmazására is [3]. Megindult a kockázatalapú időszakos ellenőrzés (risk informed in-service inspection, RI-ISI) alapjainak lerakása. Egy kockázatalapú időszakos ellenőrzési program kidolgozásának lehetséges modelljét mutatja be a 3. ábra [4].
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hangvizsgálat esetén az amplitúdó magassága vagy dinamikája,
örvényáramos vizsgálat esetén amplitúdó és fázisszög stb. lehet) tüntettük fel, az értékek jelképesek. A diagram jobb oldalán pedig a hiány ill.
hiba valódi méretét, ami összefüggésben lehet törésmechanikai
megítélésével. Egy ideális vizsgálórendszer esetében egyértelmű kapcsolat fedezhető fel a jobb és bal oldal között, ami azonban extrém nagy
vizsgálattechnikai ráfordítást igényelne, továbbá ideális anyagot
feltételezne, Az esetek többségében ez a kapcsolat laza és a vizsgálat
teljesítőóképességétől függ. A jobb és bal oldal közötti összahangot a
RmvV jellemzőjének tűréssel megnövelt tartománya írja le, ami az ábrá-

zolt esetben egy meglehetősen hatékony vizsgáló rendszert jelent,
miután — ugyan némi átíedéssel — a mezők jól megfelelnek a hiány/hiba
hierarchiának [5].
Példa: az atomerőművi időszakos vizsgálatok fejlődése a technológiai irányzatok fejlődésének tükrében
A világ jelentős részén az amerikai előírásrendszert használják az

atomerőművek berendezéseinek időszakos ellenőrzésére, Ezen előírásrendszer fejlődése többé-kevésbé jó tükörképe az időszakos RmV-kkel
kapcsolatos koncepció és gyakorlat általános fejlődésének [6], ezért
vázlatosan bemutatjuk ennek legfontosabb lépcsőfokait.
Az atomerőművek tervezőinek az volt az eredeti elképzelése, hogy a

tervezés és gyártás során alkalmazott magasabb minőségi követelmények lehetővé teszik a passzív berendezések üzemeltetését a tervező által figyelembe vett élettartam végéig minden különösebb ellenőrzés
nélkül. A 60-as évek második felében az amerikai hatóság — az üzemelési tapasztalatokat figyelembe véve — mégis szükségét érezte egy
időszakonként ismétlődő ellenőrzés bevezetésének. Ekkor született
meg a világ szinte valamennyi időszakos ellenőrzésre vonatkozó
előírásrendszerének alapját képező és széles körben elterjedt ASME
kód tizenegyedik kötetének [7] első változata, aminek az volt az alapfilozófiája, hogy a berendezések legyártott állapotukban megfelelőek. A
későbbi
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u

3. ábra. A kockázatalapú időszakos ellenőrzési program kidolgozásának
elvi sémája

Az RmyV hatékonyságának részleteire, a vizsgálati technikának a
számítástechnika rohamos fejlődésével összefüggő tökéletesítésére
jelen cikk nem tér ki. A jól ismert összefüggések (pl.: detektálás
valószínűség függvény) helyett egy diagramon be kívánjuk mutatni a
Rmy jellemző paramétere és a hiány (ill. hiba) tényleges jellemzője
közötti összefüggést, ami jellemző a vizsgálat teljesítőképességére (4.
ábra). Az ábra bal oldalán a RmV jellemző paraméterét (ami pl. ultraRmyY paraméter
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4. ábra. Az RmV-paraméter és a hiány/hiba mérelének összefüggése

ANYAGVIZSGÁLÓK

LAPJA 2003/2

összehasonlíthatóság

érdekében

viszont

megkövetelték

az

üzemeltetést megelőző állapot rögzítését. A kód alkalmazásának első
éveiben az üzemeltetés időszakában talált folytonossági hiányok elfogadhatóságának határértékei még megegyeztek a gyártásra vonatkozó
határértékekkel. Ezeket csak a 70-es évek derekán váltották ki az üzemelő atomerőművekre vonatkozó elfogadhatósági értékekkel.
igazodva a vonatkozó tervezési kód [8] anyagkifáradás központúságához, az ellenőrzési kód elsősorban az üzemeltetés hatására
keletkezett fáradásos repedések felderítését célozta meg. Ez magyarázza az ultrahangvizsgálatnak, mint a repedés kimutatására legalkalmasabbnak vélt RmV-nak az elsődlegességét, ami nem volt összhangban a tervezési kód radiográfiai vizsgálatközpontúságával. Az ultrahangvizsgálat mellett természetesen más előnyök is szóltak: könnyebb volt
alkalmazni az üzemelő atomerőművek sugárveszélyes környezetében
és a vizsgálat elvégzése nem igényelt hozzáférést a berendezés mindkét felülete irányából, Ez végül elvezetett annak a felismeréséhez, hogy
a tervezési kód ultrahangvizsgálati követelményei nem megfelelőek.
E hiányosságok kiküszöbölésére egy nemzetközi kutatási programot
hoztak létre az Európai Bizottság Egyesített Kutató Intézete és az OECD
Nukleáris Energia Ügynöksége irányításával (PISC, Plate Inspection
Steering Committee, később Programme for Inspection of Steel
Components). A kutatási program első fázisának (PISC-I) a célja az
alkalmazott RmV módszerek - elsősorban ultrahang-vizsgálati módszerek - érzékenységének és reprodukálhatóságának a vizsgálata volt (9].
A program az Amerikai Egyesült Államokban gyártott, reaktortartály
méreteit szimuláló, mesterséges hibákkal ellátott, acél próbatestek vizsgálatán alapult. Figyelembe véve a próbatestek eredendő hiányosságait
(a mesterséges hibák készítése kezdetleges volt és sok hiba használhatatlannak bizonyult, a próbatestek nem voltak plattírozva), továbbá az
atomerőművek vizsgálatára irányuló egyre növekvő figyelmet, elindították a kutatás második fázisát (PISC-II). Ennek az volt a célja, hogy
értékelje a RmV-k hatékonyságát, különös tekintettel a folytonossági
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hiány paramétereire (geometria, elhelyezkedés), a vizsgálóberendezés
paramétereire, valamint a plattírozás hatására.
A PISC-II nevesítette a szerkezet épsége (integritása) szempontjából
fontos hibakategóriákat és felhívta a figyelmet a vizsgálati technológiák
optimalizálásának szükségességére. Az is világossá vált azonban, hogy
mindezeken túl szükség van az eljárások teljesítőképességének igazolására valósághű környezetben. A kutatás harmadik fázisa (PISC-I!I)
ezért azt a célt tűzte ki, hogy értékelje valósághű hibákkal ellátott, teljes
léptékű reaktortartályon és egyéb primérköri berendezéseken a roncsolásmentes eljárások hatékonyságát és megbízhatóságát, beleértve matematikai modellek alkalmazását és az emberi tényező szerepét. Ez
lényegében válasz volt arra az igényre, hogy a vizsgálórendszer (vizsgálati eljárás, vizsgálóberendezés és -személyzet) valamennyi kombinációját figyelembe véve bizonyított-e az, hogy a rendszer képes a feladatának ellátására. Ebből nőtt ki a RmV rendszerek minősítése.
Ahogyan a RmYV rendszerek minősítésének kifejlődéséhez hozzájárultak azok az üzemi meghibásodások, amelyek a korábban vizsgált
helyeken fordultak elő (azaz bizonyították a vizsgálat elégtelenségét),
úgy azon meghibásodások tapasztalatainak elemzése, amelyek a vizsgálatok alá nem vont területeken keletkeztek (azaz bizonyították a vizsgálandó területek kiválasztásának tökéletlenségét) vezetett el a témakör
koncepcionális fejlődésének jelenlegi másik központi kérdéséhez, a
kockázat alapú vizsgálatokhoz. Kockázat alatt, összefüggésünkben, a
berendezés meghibásodása következményének és a meghibásodás
bekövetkezése valószínűségének a szorzatát értjük, (5. ábra). Mivel a
kockázatot a tengelyekre írt paraméterek szorzataként definiáltuk, a loglog léptékű ábrán a 45"-os egyenesek az állandó kockázat vonalai, amelyek világosan elválasztják egymástól a különböző kockázatú területe-

ket. Ha csökkenteni kívánjuk a kockázatot, amire elsősorban a meghibásodás bekövetkezése valószínűségének a csökkentése útján van esély,
akkor a berendezés azon tartományaira kell koncentrálnunk, ahol a
meghibásodást kiváltó károsodási folyamatok a legnagyobb valószínűséggel fordulnak elő. Az időszakos vizsgálatok terjedelmének a kockázat alapján történő átértékelése a 80-as években kezdődött és mára
gyakorlattá vált, lásd pl a [4] hivatkozás 3. mellékletét. Az igazsághoz
tartozik, hogy a hagyományos időszakos ellenőrzési kódok (pl. az ASME
kód idézett tizenegyedik kötete, de mások is) a kockázat kvalitatív becslése alapján különböző biztonsági osztályokba sorolt berendezések esetében eltérő terjedelmű ill. ciklusú vizsgálatokat írtak elő és eltérő elfogadási szinteket határoztak meg.
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Állandó kockázat (B)
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kívánjuk csökkenteni (ami minimális célkitűzése lehet az időszakos
ellenőrzésnek), akkor mindkét hatékonyságnak" 9596-nak kell lennie,
lásd az alábbi egyenletet:
Tr
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I 0
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1-0,95x0,95

ahol P a berendezés meghibásodásának 10096-os valószínűségét, P
pedig azt a valószínűséget jelenti, amely egy 9596-os teljesítőképességű
Rmy (ez jelenthet 9596-os hibakimutatási valószínűséget) alkalnazásával és egyidejűleg 9596-os ,hatékonyságú" vizsgálati terjedelem figyelembe vételével adódik.

Záró gondolatok
Az időszakos ellenőrzés (RmV) fontos része a bonyolult létesítmények passzív szerkezeti elemei, berendezései integritása elemzésének, Bizonyos nyomástartó berendezések meghibásodása akár katasztrófális következményekkel járhat. Más esetekben termelés kieséssel és tetemes karbantartási, javítási költségekkel kell számolni. Ezért
elengedhetetlen e berendezések állapotának ellenőrzése, a károsodások időben történő jelzése és szükség esetén megfelelő intézkedések
meghozatala. A kockázat alapú vizsgálatok előnye abban áll, hogy segítségükkel a vizsgálatot a berendezések károsodásnak leginkább kitett
helyein és a legmegfelelőbb időben hajtják végre. E területet folyamatos
fejlődés jellemzi, de már ma is jelentős mértékben hozzájárul az időszakos ellenőrzések hatékonyságának növeléséhez. A másik terület, amelyik ugyanilyen mértékben segít a hatékonyság növelésében, a RmV
rendszerek teljesítőóképességének igazolása, a minősítés. E terület már
kiforrottabb múlttal rendelkezik, és jónéhány országban rutinszerűen
alkalmazzák.
Az időszakos ellenőrzések — az előzőekben leírt biztonsági funkciójukon túlmenően - fontos szerepet játszanak a berendezések megbízhatóságának szavatolásában, azaz a teljes létesítmény (pl. erőmű)
rendelkezésre állásának biztosításában. Ezzel pedig hozzájárulnak a
létesítnény nyereséges üzemeltetéséhez, illetve segítenek üzemideje
meghosszabbítása megalapozásában.
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5. ábra. Kockázat térkép

E két látszólag önálló terület, azaz a vizsgáló rendszerek
minősítése és a vizsgálati terjedelem kockázat alapú meghatározása
együttesen járul hozzá a berendezések szerkezeti épségének
(integritása) biztosításához alapvetően fontos adatokat szolgáltató
időszakos ellenőrzések hatékonyságának növeléséhez. Amennyiben
egy berendezés meghibásodának kockázatát egy nagyságrenddel
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Thomdás Zahradka"
Előadásomban a magyar vizsgálószakemberek előtt jól ismert és

mástól, de mindegyik a legfejlettebb változatra utólag is kiépíthető. Az

megelégedéssel használt VideoProb$ XL PROWM videoendoszkóp

XL PROTM- PXL alaprendszert bővülő funkciókkal követi az XL PROTM

család legújabb fejlesztési eredményeit mutatom be, részletesebben a

- PXLD, az XL PROTM - PXLA és a hiteles mérések elvégzésére is

jelentősebbeket, nevezetesen;

alkalmas XL PROTM — PXLM rendszer.

A beépített, új, menüvezérelt iViewTM valós idejű, többcélú
szoftverrel -— már a család második, PXLD jelű tagját használva — a
látott képek a digitális zoom funkcióval 1,5; 2; 2,5 és 3-szorosra nagyíthatók. A képek mellé írásos és szóbeli (hangfelvétel) megjegyzést is
fűzhetünk. A képek rögzíthetők a készülék

A felhasználói igények legteljesebb kielégítését szolgálják még a következők:
Az időszakosan vizsgált berendezés azonos helyeiről a korábbi és
az éppen folyó ellenőrzések során a VideoProb XL készülékről a saját

meghajtóval floppy disc-re. A tárolt képek előhívhatók, megjeleníthetők egyben vagy csoportban. Hasznos funkció a komparálás, amivel a
korábbi és az aktuális kép közvetlenül összehasonlítható az osztott képernyőn.
Egyedülálló mérési lehetőségek közül
választhat a család legfejlettebb, teljes kiépítésű
készülékét, a VideoProb? XL PROTM - PXLM
rendszert használó vizsgáló. Az ismert
ShadoProbe? (árnyékvetítéses) mérési rendszer, az Összehasonlító mérés és a PROware
mérőszoftverrel támogatott, az elmentett képek
újramérési lehetősége mellett a megy - nem
megy video-mérőkörző gyors mérési funkció és —
a legújabb fejlesztés eredményeként - a sztereomérési technika is használható, mégpedig
egyetlen készülékben (7. ábra). Mindegyik
készülék tartozéka a NIST által kalibrált
mérőblokk, azaz hiteles mérés végezhető
(NIST — U.S. National Institute of Standard and
Technology — az amerikai mérésügyi intézet).
Mindezek
egy
készülékben
egyedülálló
lehetőséget nyújtanak a vizsgálószemélynek.

sztereoszondás
1. ábra. Hiteles mérések

2. ábra

A választott átmérőjű szondára előtétként,

cserélhetően csatlakoztatható árnyékszondás
illetve . sztereoszondás mérőrendszer jól
kiegészíti egymást. Összehasonlítva a két mérési eljárást (2. ábra) megállapítható, hogy az
árnyékszondás mérés (a) előnyösebb a reflektáló
felületeken, valamint mélységméréshez, mivel az
árnyék tisztán megmutatja a mélységváltozásokat. Az is az árnyékszondás módszer előnye, hogy az osztott
képernyőhöz (sztereo) képest jobb a felbontása. A sztereoszondás
mérés viszont előnyösebb a ferde és görbült felületeken (b), a szűk
helyeken, ahol a szonda nem állítható a felületre merőlegesen (3. ábra),
valamint a képen perspektivikus határvonalú ferde sík helyzetét
meghatározó pontok kijelölésekor (4. ábra). Viszont figyelembe kell
venni, hogy a sztereoszondás módszerrel a függőleges vonalak közötti
távolságokat pontosabban lehet mérni, mint a vízszintes közöttieket.
Vagyis mindig a vizsgálati feladat szerint célszerű dönteni az egy
készülékben rendelkezésünkre álló, hiteles mérési módszer alkalmazásáról,
Az XL Pro videoendoszkópok különböző szonda átmérő/hossz vál-

Esü

Tirrterr Üámetó [agK üzsői évét boszi

JEjüs]

tozatban készülnek, mégpedig: 5,0 mn/1,5; 2; 2,5 m; 6, 1 mn/1,5; 2; 2,5;
3; 4,5; 6; 7.5 m; 7,3 mm/2,6; 3.2 m és 84 mm/i,5; 2; 3; 4,5; 6; 7,5 m.

A család négy tagja a funkciók kiépítettségében különbözik egy-

"Az Everest VIT szakértője; a cég hazai képviselője a Testor Kft.
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PC-re átvitt képek és adatok
együttes kezelését segíti az
iViewPC szoftver. Ezzel a
FREE Windows alapú szoftverrel a PC-ben tárolt képek
közül — az osztott képernyős
megjelenítés révén (5. ábra)
- gyorsan visszakereshetjük
a számunkra

fontosakat,

a Paksi

ultrahangos

os

VideoProbe?

XL PRO"

2
At

Satellite Vé
brintárnat

Connection

RS-232

és

ezeken összehasonlító méréseket, elemzéseket, illetve az
árnyék- vagy sztereoszondás
képeken ismételt méréseket
is végezhetünk, kiegészítő
6. ábra
jegyzeteket írhatunk hozzájuk, és felhasználhatjuk a korábbi állapotot is figyelembe vevő szakvéleményünkhöz, amelyet különböző formátumban (pl. JPEG, BMP) villámpostával (e-mail) továbbíthatunk.

A gépi

NM
USB Video
mi
TT §Y—T

7. ábra

Az új iView Remote szoftverrel, a grafikus kezelői interfész (6.
ábra) kapcsolaton át, saját PC-ről távműködtethető a VideoProb XL PRO
endoszkóp minden funkciója. Így a kezelő a PC-jén élőben ellenőrizheti
a képeket, méréseket végezhet azokon a választott módszerrel, illetve
elmentheti azokat. Sőt, az iView Remote szoftverrel támogatottan inter-

netbázisú távműködtetés is megvalósítható (7. ábra). A kezelő a nagy
sebességű internetkapcsolaton keresztül földünk túlsó feléről is
működtetheti a VideoProb XL PRO endoszkópot!

vizsgálatok fejlesztése

Atomerőműben
ez

06

Palásti József - Pinczés János - Szabó Dénes - Paczolai Győző - Wayer Zoltán - Sfraszer Krisztina —

Csúz Imre - Sárközi Lucia - Brezovszki János - Magyar István"
A gépi ultrahangos vizsgálatok területén, a hosszú évek óta tartó
fejlesztő és elemző munkát folytatva, továbbra is a reaktor és a gőzfejlesztő primer kollektor vizsgálata a legfontosabb két terület.
A primer kollektor menetes fészkei környezetének (ligament) vizsgálata ma már gyakorlatilag rutinszerű, egy jól működő, magyar fejlesztésű manipulátort magában foglaló rendszerre épül. Mivel a legtöbb
ligament részt legalább kétszer teljes terjedelemben átvizsgáltuk, ezen a
területen a fő cél a vizsgálatok finomítása. Egyértelmű, hogy minél
sűrűbb letapogatást, azaz kisebb léptetést alkalmazunk, annál részletesebb grafikus megjelenítés áll rendelkezésünkre a vizsgálati területről. A
lehetőségek figyelembe vételével az osztósík felőli, illetve a belső felületnél a menetes fészek alsó területeit mutató letapogatásoknál 1-2 mmes léptetéssel is készítünk felvételeket.
Az elmúlt évben (2002) befejeződött a ligament vizsgálat próbaminősítése. Ennek eredményeit felhasználva kívánjuk továbbfejleszteni a
vizsgálórendszert, A fő gondot, mint általában a legtöbb időszakos
anyagvizsgálat esetén, a megbízható, a szilárdsági számításokra, illetve
a berendezés eddigi üzemeltetési adataira épülő, a kritikus hibák jellegét
és méretét tartalmazó elemzés hiánya jelenti.
A primer kollektor varratainak (egy-egy körvarrat a csőkötegek felett
és alatt és egy körvarrat a kollektor és az NA 500-as csővezeték között)
vizsgálatára rendelkezésünkre áll egy átalakított manipulátor, amellyel
hagyományos vizsgálófejek alkalmazásával hajtható végre a letapogatás. E rendszer komoly hátránya az, hogy a geometriai korlátok és a fejcsoport viszonylag nagy méretei miatt a varratok jelentős területe kimarad a letapogatásból. A vizsgálható varratrész növelése érdekében vagy
többszöri, különböző vizsgálófejekkel végzett letapogatásra, vagy fáZisvezérelt vizsgálófejekkel végzett letapogatásra van szükség. Az időkorlátok miatt Pakson az utóbbi utat választottuk. Elkészült egy olyan,
magyar fejlesztésű manipulátorra épülő, fázisvezérelt fejeket tartalmazó
berendezés, amellyel 2003-ban kiemelt mennyiségű kollektort kívánunk
megvizsgálni. Ezen a területen a továbblépést a vizsgálófejek paramétereivel szemben támasztott követelmények pontosítása, illetve a
pontosított adatok alapján elkészített vizsgálófejek üzembe helyezése
jelenti.

A reaktortartályok külső vizsgálatának fejlesztése több mint egy
" Szerzők a Paksi Atomerőmű Rt. munkatársai
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évtizede megállás nélkül folytatódik. Ez a fejlesztés kiterjedt a vizsgálathoz használt berendezések, eszközök mindegyikére. Folyamatosan modernebb mechanikát, vezérlést használunk. Több lépcsőben
megváltoztattuk a fejcsoportot is. A tartály belső és külső felület felől
történő vizsgálata során szerzett tapasztalatok alapján ma már a legfontosabb vizsgálati cél a tartály belső felületén található plattírozás, a
varratgyök, valamint a plattírozásnak és az alapanyagnak a határfelülete. A belső vizsgálat esetén ez azt jelenti, hogy a vizuális vizsgálat
korlátjai miatt hangsúlyozott szerepet kap az örvényáramos vizsgálat.
Igény esetén akár az egész belső felület örvényáramos vizsgálata elvégezhető.
A külső vizsgálatok esetében a fő cél olyan fejcsoport kialakítása,
amelyik a letapogatási idő, az érzékenység, és a méret-meghatározás
tekintetében optimálisnak nevezhető. A legújabb fejcsoport négy fázisvezérelt vizsgálófejből és egy fókuszált, merőleges vizsgálófejből áll. Az
erre a fejcsoportra felépített vizsgálati program lehetővé teszi nem csak
az alapanyag és plattírozás határfelületének, de a plattírozásnak a megbízható vizsgálatát is a külső felület felől. A Karbantartó Gyakorlóközpont reaktortartályában elhelyezett bemetszéseken, valamint a
TR1 etalonon végzett mérések alapján egyértelműen megállapítható,
hogy ez az irány helyes. Külső vizsgálattal ellenőrizhető a plattírozás
állapota is. A kulcskérdés ebben az esetben is az, hogy milyen repedésméretet kell megbízhatóan kimutatni egy négyéves ciklusú vizsgálat
esetén. Az erre vonatkozó elemzések még nem készültek el. Alapvetően
két lehetőség van. Amennyiben a kritikus repedésmélység alapján
kiszámított kimutatási határ meghaladja a 2-3 millimétert, valószínűleg a
jelenlegi fejcsoport megfelel a feltételeknek. Ha ennél kisebb repedésméret kimutatása válik elengedhetetlenné, akkor vagy ki kell egészíteni
a fejcsoportot fókuszált hagyományos vizsgálófejekkel, vagy a fázisvezérelt vizsgálófejek helyett fókuszált hagyományos vizsgálófejekből
álló fejcsoport kialakítására van szükség. Az érzékenység és a megfelelő kimutatási szint igazolása céljából mindkét esetben feltétlenül
szükség lesz olyan plattírozott próbatestekre, amelyek a plattírozásban
valós repedéseket tartalmaznak.
A reaktortartály vizsgálatánál kiemelt terület a csonkok vizsgálata. Az
utóbbi években a hagyományos vizsgálófejekre épülő külső vizsgálatok
során több olyan műszaki problémával találkoztunk, amelyek miatt célszerűnek tartottuk fázisvezérelt vizsgálófejekre épülő fejcsoportok
kialakítását. A bonyolult geometria miatt elengedhetetlen olyan
ANYAGVIZSGÁLÓK
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fázisvezérelt vizsgálófejek alkalmazása, amelyeknél a plexi előtét
cserélhető. Ez azt jelenti, hogy a vizsgálófejek cseréje helyett a plexi

előtétek cseréjére van szükség, valószínűleg nem csökken a szükségés
szerelések ideje, de jelentős mértékben csökken a csatlakozóknál fel-

lépő kontakthibák száma.
Az idei évben elkezdődik a primerköri csővezetékek gépi ultrahangos
vizsgálatához szükséges manipulátor park kiépítése, illetve a reaktortartály geometriai okok miatt nehezen vizsgálható 5-ös számú varratának külső vizsgálatára alkalmas mechanika kifejlesztése.

Összefoglalva a fent leírt folyamatokat, megállapíthatjuk, hogy vizs-

gálati területtől függően a hibakimutatás mellett egyre nagyobb szerepet
kap a vizsgálatok finomítása, az érzékenység növelése. Mindez azt
jelenti, hogy a gépi ultrahangos vizsgálatok egyre több területre történő
kiterjesztése mellett fontos feladat a már jól működő vizsgálatok
továbbfejlesztése is. Mindkét esetben kulcskérdés a megbízható elfogadási kritériumok megléte, mert csak erre az információra épülő
fejlesztések lehetnek hatékonyak és az időszakos vizsgálatok ilyen
szempontból hosszú vizsgálati idejét figyelembe véve elég gyorsak.

Gázturbinás erőműi egységek
állapotvizsgálatának tapasztalatai
Rózsavölgyi Zsolt" - Bánki Gábor"
A hazai energiatermelő rendszerben egyre nagyobb számban jelennek meg korszerű, környezetbarát gázturbinás erőműi egységek. A jobb
hatásfok elérése érdekében nemcsak a villamosenergia-termelésében
vesznek részt, hanem jelentős hőszolgáltató szerepük is van. Éppen
ezért a megbízhatóság, csúcserőművek esetében pedig a rendelkezésre állás, kiemelt fontosságú. Ennek biztosítása érdekében rendsze-

res állapotellenőrző vizsgálatra van szükség, mely több ponton eltér a
hagyományos, fosszilis energiaforrású erőművekben alkalmazottól. A
cikk rövid áttekintést kíván adni a gázturbinás egységek szerkezeti
anyagairól, azok vizsgálatára alkalmazható roncsolásmentes,
mechanikai és analitikai vizsgálatokról,

Bevezetés
Környezetvédelmi, gazdasági és megbízhatósági követelmények
indokolják, hogy hazánkban egyre több gázturbinás egység üzemel,
illetve több erőmű távlati fejlesztési terveiben szerepel ez a megoldás. A
gázturbinás erőművek egy modernebb technológiát képviselnek a hagyományos, fosszilis tüzelésű, szubkritikus gőzparaméterekkel rendelkező energiatermelő rendszerben. Nemcsak hatásfokuk nagyobb (önálló gázturbina n - 0,32-0,3896, kombinált gáz-gőz körfolyamattal n 50-5599), hanem a beépített szerkezeti anyagok, illetve alkalmazott
technológiai és diagnosztikai rendszerük alapján is korszerűnek
tekinthetők, szemben a magyar energiarendszer 3599 körüli összhatásfokával és 100 000 üzemórát meghaladó korával.
A gázturbinás erőműi egységek kompaktak, jellemzően típustervek
alapján épülnek. Fejlődésük folyamatos volt, azonban az utóbbi 20-25
évben ugrásszerű változásokon mentek át a beépített anyagok. A cél
mindig is a hatásfok növelése volt, ez pedig a turbinába belépő gázközeg hőmérsékletének emelésével érhető el legegyszerűbben. Az alkalmazható legmagasabb hőmérsékletnek mindig a felhasznált anyagok
tulajdonságai (elsősorban a hő- és korrózióállóság, valamint a tartamszilárdság) és az alkatrészek hűtésének hatásossága szabtak határt. A
mai korszerű, illetve fejlesztés alatt álló gázturbinák munkaközege
1100 "C vagy e feletti hőmérsékletű, viszont az égőkamrák, illetve a
turbina első fokozataiban a beépített anyag hőmérséklete nem haladhatja meg a 850-900 9€-ot huzamosabb időn keresztül. Ezért a kritikus
alkatrészek (pl. a turbina első lapátsora, az égőkamrák) hűtöttek és
bevonattal ellátottak,
A gázturbinás erőművek jellemzően változó terhelési igények
(csúcserőművek), illetve hőszolgáltatási igény (kombinált ciklusú erőmű)
kielégítésére szolgálnak. Üzemeltetési technológiájuk a konvencionális
gőzerőművektől eltérő, rugalmasabb üzeműek, de ebből adódóan a
szerkezeti elemek nagyobb hő- és/vagy mechanikai igénybevételt
szenvednek el. Ez különösen az indítás során jelent problémát, hiszen a
leggyorsabban indítható gázturbinák esetében az indítás és a maximális
teljesítmény elérése között kb. 30 perc telik el, és a 7. perctől kezdve
"AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző Rt.
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folyamatosan növekvő teljesítmény mellett üzemelhetnek. A beépített
anyagok által megengedett hőfeszültség-változás sebessége határozza
meg a megengedett terhelésváltoztatási sebességet.

A gázturbinák szerkezeti anyagai
Az alkalmazott szerkezeti anyagok kiválasztását az üzemeltetési
paraméterek és a környező közeg állapota határozzák meg. Ebből a
szempontból az égőtér és a turbina első lapátsora a kritikus helyek,
hiszen ezek szenvedik el a legnagyobb hő- és mechanikai igénybevételt.
A nagy hőmérsékletű gázturbinák lapátanyagaként nikkel- és kobaltbázisú szuperötvözeteket alkalmaznak. A futólapátokat általában nikkelötvözetből, míg az állólapátok kobalt-ötvözetből készítik.
Az első generációs lapátanyagok kezdetben a hagyományos
(polikristályos) króm-nikkel acélöntvények, majd később már nikkelbázisú ötvözetek voltak. A krómtartalom fokozatos csökkentése mellett jelentek meg más, szilárdságnövelést előidéző ötvözők (molibdén, volfram, nióbium). A kúszási tulajdonságok szempontjából kulcsszerepük
van a kristályhatároknak, ezért a tartamszilárdság javítása érdekében
kifejlesztették az irányított dermedésű (directionally solidified — DS), oszloposan kristályos lapátokat. További hőmérsékletnövelést tesz lehetővé
az egykristályból (single cristal — SC) álló lapátok alkalmazása.
A második generációs szuperötvözetek már irányított kristályosítású,
réniummal-ötvözött anyagok. Igen fontos követelmény a szilárdságnövelés mellett az oxidációs ellenállás növelése és a hőtágulási
együttható csökkentése.

A fejlesztés következő lépcsőfokát a keramikus anyagok (oxide dispersion strengthened — ODS) jelentik, amelyek jelenleg kísérleti stádiumban vannak, konkrét üzemi tapasztalatok még nem állnak rendelkezésre velük kapcsolatban.
A fejlesztés másik irányát a lapátok bevonattal való ellátása és intenzív hűtése képezi. A bevonat feladata elsősorban a nagy hőmérséklettel
járó korrózióval szembeni védelem biztosítása és hőszigetelő réteg
létrehozása a lapát felületén. A legkorszerűbb lapáthűtési mód az ún.
szívárogtató filmhűtés, amelynél a turbinalapát felületén képződő határréteg látja el a hővédelmet.

A berendezések legjellemzőbb
károsodási formái
A beépített anyag, a konstrukció és az üzemeltetési paraméterek
egymásra hatásából számos károsodási forma léphet fel a gázturbinákban.
A leggyakrabban előforduló anyagfolytonossági hiány a felületi repedés, mely gyakran anyagfáradásra vezethető vissza. A legtöbb alkatrész
üzem közben váltakozó mechanikai igénybevételnek, rezgésnek és
nagy hőmérsékletnek van kitéve, amelynek eredőjeként mikrorepedések, majd makroszkópos méretű hibák keletkezhetnek. Ezek elsősorban a mozgó alkatrészek (pl. kompresszor- és turbina-lapátok) vagy a
tűztéri kamrák esetében veszélyesek. A tengelyen a fáradásos repedé53
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sek keletkezésének veszélyét a rendszer kiegyensúlyozottsága és
egyenletes járása jelentősen csökkenti. Elsősorban az anyagválasztás,
a konstrukciós kialakítás és a gyártásközi vizsgálatok biztosítják, hogy a
meghibásodások kockázata minimális legyen.
A kúszás a nagy hőmérsékleten mechanikai húzófeszültséggel terhelt alkatrészek (pl. forgó lapátok) esetében fordul elő.
A forró égéstermékek áramlásának útjában többféle meghibásodás
léphet fel. Létrejöhet erózió, elsősorban azokon a helyeken, ahol az
áramlás irányt vált, de a füstgázok áramlási útvonalán nagy hőmérsékletű korrózió játszódhat le. Rossz minőségű olaj tüzelése esetén fennáll
a kén vagy nehézfémek által okozott korrózió veszélye is.
A gyors indítás vagy forszírozott üzem esetében helyi túlhevülések,
és termikus fáradás léphet fel. Ez igen durva meghibásodási forma, az
alkatrész elégtelen hűtésére utal.

A gázturbinák állapotellenőrzése
Az AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző Rt. Anyagvizsgálati
Üzletága több esetben vett részt állapotellenőrző vizsgálatokban, illetve
végzett károsodás analízist.
A nagyobb volumenű vizsgálatokra 3-4 évenként kerül sor, elsősorban a gyártó cég, a felülvizsgálatban résztvevő szakértő cég és az
üzemeltető tapasztalatai alapján. A köztes időszakban csak kisebb
felülvizsgálatokra kerül sor, amelyek csak a legfontosabb alkatrészek
ellenőrzését fedik le, szemben a nagy terjedelmű állapotellenőrzéssel,
amely gyakorlatilag a gázturbina teljes szétszerelésével jár, és az
összes berendezésre kiterjed.
A felülvizsgálat során jellemzően vizuális, videoendoszkópos és
folyadékbehatolásos vizsgálatokat kell végrehajtani, de a kritikusnak ítélt
berendezések esetében ez kiegészül örvényáramos, ultrahangos, illetve
mágnesezhető poros repedésvizsgálattal az előírások, az alkatrész vagy
a tapasztalt korábbi meghibásodások függvényében. A vizsgálatok
folytonossági hiányok, repedések, erózió, oxidáció vagy lerakódások
kimutatására irányulnak, nemcsak a berendezések, hanem a hegesztési

varratok felületén is.
A szemrevételezés a leggyakrabban használt eljárás, és általában a
berendezések teljes külső és belső felületének és a varratok 10096-ára
terjed ki. A nehezen elérhető vagy zárt helyeken a videoendoszkóp
használata kerül előtérbe. A módszer elsősorban vizuális információt ad,
de a korszerű berendezések már színes és mérethelyes képet adnak,
segítségükkel a jellemző geometriai méretek is megadhatók. Szükség
esetén manipulátorral kiegészítve lehetőség nyílik a lerakódásokból
vagy korróziós termékekből mintát venni a további analízis céljára, illetve
idegen tárgyak is eltávolíthatók az adott helyről.
A folyadékbehatolásos anyagvizsgálatot a kritikus helyeken vagy a
hegesztési varratokon 10099, míg egyéb, kevésbé frekventált helyeken
10-2099 terjedelemben végzünk. Ezt a gyártó cég, a szakértő és az
üzemeltető határozza meg. A vizuális és folyadékbehatolásos anyagvizsgálattal feltárt eredmények dokumentálására a fényképfelvételek
készítése a legjobb módszer, vagy pedig a befoglaló hibaméretek megadásával készített jellegrajzok és vázlatok.
A gőzturbinák vizsgálatára széles körben használt mágnesezhető
poros repedésvizsgálat és ultrahangos anyagvizsgálat több esetben
nem végezhető el, illetve alkalmazását számos körülmény nehezíti. A
rendszer több berendezése nem mágnesezhető anyagból készül, vagy
keramikus bevonattal rendelkezik. Az első sori turbinalapátok vizsgálatát
tovább nehezítik a belső — hűtőlevegő eloszlására szolgáló — furatok és
csatornák, illetve a porózusabb külső felület.
A fluoreszkáló mágnesezhető poros repedésvizsgálat, illetve az
örvényáramos technika elsősorban a kisméretű fáradásos repedések kimutatására használatos a kompresszor és a bevonat nélküli turbinalapátokon, valamint a nagy mechanikai feszültségi szinten üzemelő alkatrészeken.
Az ultrahangos eljárások közül a falvastagság mérés végezhető el a
gázelosztó csővezeték-rendszer kritikus helyein és ívein. Ezeken a
vezetékeken elengedhetetlen a varratok ultrahangos vizsgálata is. A
többi helyen található varratok vizsgálati terjedelmét és az alkalmazható
54
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módszereket a csővezeték átmérője, a varrat vastagsága, az anyagminőségek és a várhatóan előförduló hiba típusa, mérete határozza meg
a berendezés meghibásodási kockázatának függvényében.
A gázturbinához kapcsolódó hőhasznosító kazán, gőzturbina és hőcserélők vizsgálata hasonló a gőzerőművekben megszokotthoz. A vizuális vizsgálat itt kiegészülhet geometriai méretellenőrzéssel, a gyűjtőkamrákon és főgőzvezetéken feltágulás méréssel, a hegesztési varratok keménységmérésével, illetve helyszíni szövetszerkezeti vizsgálattal.
A gőzcsövek falvastagság mérése, varratok vizsgálata, valamint a
turbinaöntvények (szelepházak, turbinaház) roncsolásmentes vizsgálata
szintén fontos információkat ad a rendszer aktuális állapotáról.
Amennyiben anyagfolytonossági hiányokat tár fel a vizsgálat, azokat
a gyártó és/vagy szakértő cég értékelheti. A hibák egyik csoportja nem
javítható, ebben az esetben a hibás alkatrész cseréje szükséges.
Amennyiben nem szorul cserére az alkatrész, úgy a hibát vagy kijavítják,
vagy nem, de ez utóbbi esetben fokozott figyelemmel kell eljárni a további üzemeltetés és későbbi felülvizsgálatok során. A gyártó cég által adott
üzemeltetési, karbantartási utasítások és tapasztalatok alapján egy-egy
berendezésre általában meghatározottak a megengedett hibatípusok,
azok elhelyezkedése, eloszlása és határértéke, mely alapján a
minősítés elvégezhető.
A laboratóriumi vizsgálatok elsősorban a feltárt hibák és elváltozások
további analízisére, a hibát kiváltó okok elemzésére használhatók fel. A
lerakódások, korróziós termékek analitikai, röntgen-diffrakciós és elek-

tronmikroszkópos energiadiszperzív röntgenanalízise (EDS), valamint a
feltárt repedések mikroszkópos elemzése a legfontosabb vizsgálati
módszerek, amelyek széles körben alkalmazhatók. A helyszíni szövet-

szerkezeti elemzés (replika technika) a nagyméretű vagy még javítható
hibákat tartalmazó alkatrészeken hajtható végre, tulajdonképpen roncsolás nélkül.
A kombinált ciklusú gázturbinás erőmű esetében a maradék élettartam maghatározása a gázturbina mozgó turbinalapátain, míg a gőzturbina gőzvezetékein, alkatrészein és házán hajtható végre, elsősorban
a kúszási igénybevételnek kitett alkatrészeken. A maradék élettartam
meghatározásához a kúszás- és fáradásos vizsgálatok használhatók fel.
A gázturbinák esetében fokozottan érvényes, hogy a karbantartások terjedelme, az elvégzendő vizsgálatok és a mindenképpen cserére szoruló
alkatrészek összefüggésben vannak az üzemórával és az indítási számmal.

Összefoglalás
Az AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző Rt. Anyagvizsgálati
Üzletága több esetben vett részt állapotellenőrző vizsgálatokban, illetve
végzett hibaok analízist.
A gázturbinás erőműi egységek felülvizsgálata több ponton eltér a
hagyományos gőzerőművekben megszokottól. A vizsgálati terv a legtöbb esetben a gyártó cég által meghatározott karbantartási utasítások
és javaslatok szerint kerül meghatározásra, a vizsgálatokban részt
vesznek maguk a gyártó cég szakemberei és szükség esetén egyéb
külső szakértő cégek is. Magát az anyagvizsgálatot végző szakemberek
feladata elsősorban a hibakeresés és az elváltozások feltárása, valamint
a minősítést és a döntéshozatalt elősegítő információk összegyűjtése,
átadása. A gyártó minden esetben fenntartja magának a jogot a feltárt
állapot minősítésére, a további felülvizsgálati teendők meghatározására,
ezzel együtt a felelősségvállalásra.
Az erőműi gázturbinák nagyobb felülvizsgálatra 3-4 évenként kerül
sor, a köztes időszakban csak kisebb, a kritikus alkatrészekre kiterjedő
vizsgálatokat végeznek. A gőzturbinák vizsgálatához széles körben
használt eljárások közül több nem, illetve csak bizonyos korlátok mellett
használható.
A gázturbinás egységek felülvizsgálatára és állapotellenőrzéséhez a
rendszeres időközönként végzett diagnosztikai jellegű vizsgálatok adnak
információkat. Roncsolásmentes, mechanikai és analitikai vizsgálatok
széles köre alkalmazható hibakeresésre és a meghibásodást kiváltó
okok elemzésére, Az alkalmazott vizsgálati technológiát minden esetben
a berendezés és a várható hiba alapján kell kiválasztani.
ANYAGVIZSGÁLÓK
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Roncsolásmentes
ellénőrzése

vizsgálati eredmények

roncsolásós

módszerrel

Bödök Károly! - Dóczi Miklós?

Magyarország
erőmű biztosítja a
erőmű primer- és
dése kiemelkedő

egyetlen atomerőműveként jelenleg a Paksi Atomhazai villamosenergia-fogyasztás mintegy 4099-át. Az
szekunderköri főberendezéseinek megbízható műköjelentőséggel bír az atomerőmű biztonságos üzeme-

lése, folyamatos rendelkezésre állása szempontjából. Az erőmű négy,

egyenként 440 MW névleges teljesítményű blokkból áll, melyek mindegyikéhez 6-6 gőzfejlesztő berendezés tartozik.
A gőzfejlesztők fekvő elrendezésűek, egyenként 5536 db ausztenites
(O8BHI8BN10T anyagminőségű) acélból készült hőátadó csövet tartalmaznak. A csövek mérete 216 x 1,4 mm, hosszúságuk átlagosan 12 m. A
hőátadó csövekre ható károsodási folyamatok eredetük szerint — két fő
csoportra osztva — mechanikai és kémiai okokra vezethetők vissza. Az
első csoportba tartoznak a fáradásból, a vibrációból, az egymással érintkező szerkezeti elemek kopásából, a folyadékáramlás hatására bekövetkező eróziós hatásokból, a berendezésbe véletlenül bekerült idegen
testek okozta beütődésekből származó meghibásodások, míg a második csoportba a sorolhatók a primer- és szekunderköri hőhordozóban
található szennyeződések hatására megindult korróziós, feszültségkorróziós, réskorróziós folyamatok.
Az esetleg megindult károsodási folyamatok időben történő felderitésére, a detektált hibák monitorozására meghatározott időközönként a
hőátadó csövek örvényáramos vizsgálatra kerül sor.
Rendkívül fontos, hogy amennyiben a vizsgálat a gőzfejlesztő felső
csősorában tár fel indikációt, minden esetben sor kerül a kérdéses cső
roncsolásos vizsgálatára is. Ennek a vizsgálatnak kettős célja van. Egyrészt lehetőséget biztosít a károsodás jellegének pontosabb megismerésére, másrészt ez által összehasonlíthatóvá válik az elvégzett roncsolásmentes vizsgálattal jelzett hibaméret a valós — roncsolásos vizsgálattal meghatározott — hibamélységgel.
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kapunk, ami alapján láthatóan pontosan meg tudjuk határozni a falvastagság csökkenés mértékét, de a hiba jellegéről, - morfológiájáról
szinte semmiféle információt nem nyerünk. Érdekes és tanulságos lehet
összehasonlítani a kiértékelt örvényáramos szignált és az adott helyen
a valóságban elhelyezkedő hibát. Az 7. ábrán a 25/1 koordinátájú hőátadó csövön lévő hibáról kapott örvényáramos szignált láthatjuk, a 2.
ábrán pedig az adott helyen lévő anyaghibákról készült felvételt,
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1. ábra

A 2. ábrán jól látható, hogy a kérdéses területen nem csak egy, hanem több hiba is előfordult. Az örvényáramos vizsgálat eredményével
történő összehasonlításnál természetesen a legmélyebb hibaindikációt
(.B" jelű hiba, mélységei, i mm) vettük figyelembe.

799
Hiba Jele (Hiba Jellege

A
B

86"

Az 1. táblázatban az eddig elvégzett összehasonlító vizsgálatok
eredményeit foglaljuk össze. A táblázatban látható 90-os értékek a hiba
mélységét a falvastagság 9e-ában fejezik ki. Látható, hogy az örvényáramos vizsgálat rendkívül jó előrejelzést" adott a hiba valós mélységére. Az eltérés a roncsolásmentes és a roncsolásos vizsgálat eredménye között egy esetben sem haladta meg a falvastagság 109o-át, ami
igen jó eredménynek mondható. Természetesen a felső csősorból kivágott csőminta metallográfiai vizsgálata egyéb előnyökkel is jár. Az örvényáramos vizsgálat során a hibáról — az adott vizsgálati módszerrel
(bobbin" szondás mérés" — mindössze egy örvényáramos hibajelet
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! CORWELD Kft., Budapest
2 ET3 (MSZ EN 473), Level 2A ODA (SNT-TC-14), főberendezés-vizsgáló csoportvezető, Paksi Atomerőmű Rt. Anyagvizsgálati Osztály, Roncsolásmentes
Laboratórium
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A 3. és a 4. ábrán a 25/1 koordinátájú hőátadó csőről készült további felvételek láthatók.
Mint az

1. ábrán is látható, az örvényáramos

szignál feszültség
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4. ábra

7. ábra

értéke (amplitúdója) 1,57 V, tehát a jelet viszonylag nagy térfogati
jellemzővel bíró hibaként lehetett értékelni, Az elvégzett metallográfiai
vizsgálat visszaigazolta ezt az előrejelzést, hiszen az adott keresztmetszeten több hibát is feltártak.
A 2002-ben kivágott 61/1 koordinátájú hőátadó csövön az örvényáramos vizsgálat 8090 mélységű, nagyon kis amplitúdójú hibát azonosított (0.24 V). A nagyon felerősített örvényáramos szignál az 5. ábrán
látható. Az elvégzett roncsolásos vizsgálat az adott területen hajszálrepedéseket tárt fel, 7090-os maximális mélységgel (6. és 7. ábra).

Ebben az esetben a különbség az örvényáramos mérés eredménye
között 1096, ami az eddig kivágott 5 db csőminta eredményét figyelembe véve a legnagyobb különbség, de elmondható, hogy nem nagyobb,
mint az örvényáramos vizsgálat mérési bizonytalanságának a szakirodalomban megtalálható mértéke. A szakirodalom tanulmányozása során
ekkora hibamélységnél általában :1099-ot említenek, sekélyebb hibák
esetében az eltérés lényegesen nagyobb is lehet. A viszonylagosan
nagyobb eltérést a jelamplitúdó csekély mértékével lehet magyarázni,
hiszen a hibamélység megállapítása a jel fázisszögének meghatározásával történik, ami ebben — mint az 5. ábrán is látható — nem teljesen

Tube Comment:

fonn]

SGIJIKÁLÚNU TRI AETEZT AUG-29-102 SOXIX

-mleajerf
T85-H.
Tsa

krmnáyzát eea

a

téme
1

tat

TEPE-H-

-

st
a

ven
aj a]

1

A

]

a

5. ábra

56

egyértelműen volt megállapítható. Ilyen körülmények között a 809-os
mélység meghatározás kifejezetten értékelhető. Figyelemre méltó, hogy
amíg a jelerősítés (span) értéke az 1. ábrán bemutatott jel esetében 17
volt, az 5. ábrán bemutatott esetben mindössze 2, ami a jel maximális
felerősítését jelenti.

(ét

A

$]

j

Összefoglalás

a

gp

Eat
ii

Ni

1
T

—f-

TEAT

o] Pen]

§
at

Tent

ot)

TROT

nr
si a o]
an.ü5 véd
pm
hölerb
tot 147
apan 2
[04 Í Vert

a

6—

zzz
"7

tr!

GTV

TRE

ti
vmi
TL74 volta 77 úzg OND
118
ISPEZ-AL4
sz

Mn
chan
.z e ]

Amennyiben a vizsgálat a gőzfejlesztő felső csősorában tár fel
indikációt, minden esetben célszerű a kérdéses cső roncsolásos vizsgálata is. Ennek a vizsgálatnak kettős célja van. Egyrészt lehetőséget
biztosít a károsodás jellegének pontosabb megismerésére, másrészt ez
által összehasonlíthatóvá válik az elvégzett roncsolásmentes vizsgálattal jelzett hibaméret a valós — roncsolásos vizsgálattal meghatározott —
hibamélységgel. A Pakson végrehajtott csőkivágások és az elvégzett
roncsolásos vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy az
örvényáramos vizsgálat megbízhatóan detektálja az előforduló anyagfolytonossági hiányokat, és a vizsgálattal meghatározott hibamélység jól
közelíti a valóságos értéket, még a kifejezetten vékony, hajszálrepedések esetében is.
ANYAGVIZSGÁLÓK
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Új típusú radiológus anyagvizsgáló:
a külső

munkavállaló

(Eredmények és megoldásra váró problémák a hazai
sugáregészségügyben az EU-csatlakozás küszöbén)
Jung József"
Bevezetés
Az elmúlt években Magyarországon is megjelent az olyan egyéni vállalkozó ipari radiológus, aki nem rendelkezik a vizsgálatok elvégzéséhez
szükséges eszközökkel, mindenekelőtt az ionizáló sugárforrással. Az
ilyen radiológus saját munkaerejét, szaktudását, esetleg radioaktív
anyagok szállítására alkalmas gépkocsijának használatát értékesíti a
radiográfiai tevékenységre engedéllyel rendelkező cégek között. Azon
túlmenően, hogy a vállalkozó radiológus számlát ad, a költségek azáltal
is csökkennek, hogy az engedéllyel rendelkező cégek kisebb állandó létszámmal dolgozhatnak. Ez a konstrukció azonban szabálytalan, hiszen
a tevékenységet végeredményben olyan személy illetve vállalkozás
végzi, amelyik nem rendelkezik a sugárveszélyes tevékenységre
hatósági engedéllyel. Ezen a problémán segít a külső munkavállalók
munkahelyi sugárvédelméről szóló, a 18/2002. (IV. 12.) EüM rendelettel
módosított, a 90/641/EURATOM irányelvvel összeegyeztethető szabályozást tartalmazó 30/2001. (X. 3.) EÜM rendelet,

A 30/2001.

(X. 3.) EUM

rendelet

fontosabb előírásai
A címben szereplő rendelet hatálya az atomenergia alkalmazási
körében külső munkavállalóként ellenőrzött területen az atomtörvény
hatálya alá tartozó tevékenységet végző munkavállalókra, az őket
foglalkoztató külső munkáltatókra, az ellenőrzött terület engedélyeseire,
az illetékes sugáregészségügyi hatóságokra és az Országos Személyi
Dozimetriai Szolgálatra terjed ki.
Emlékeztetőül: az ellenőrzött terület az a munkaterület, ahol a
tevékenységből adódóan az évi egyéni sugárterhelés meghaladhatja az
1 m§Sv effektív dózist. Az ipari radiográfiában ellenőrzött terület
— a felvételkészítés minden alkalmi, (mindenekelőtt
határon belüli) helyszíne,
— a radiográfiai laboratórium felvételező helyisége,

a lekerítési

— a laboratóriumok kapcsoló illetve vezérlő helyisége és
— az izotóptároló helyiség.

A külső munkáltató kötelességei
, A külső munkáltatónak be kell szereznie a székhelye (telephelye)
szerint területileg illetékes ÁNTSZ megyei (fővárosi) intézettől a
16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet 14. §-a szerinti ipari radiográfiai tevékenységi engedélyt. Ehhez az engedélyhez csak az ORFK Igazgatásrendészeti Főosztályának a szakhatósági hozzájárulása szükséges.
(Igény esetén az engedély területi hatályát ki kel! terjesztetni az Országos Tisztifőorvosi Hivatallal.)
. Amennyiben felmerül az igény arra, hogy a gamma-radiográfiai tevékenység végzéséhez a sugárforrás szállítását is a külső munkáltató
végezze, ahhoz annak a 14/1997. (IX. 3.) KHVM rendelet szerinti engedéllyel kell rendelkeznie izotópszállításra, és legalább egy gépjárműre
be kell szereznie a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet 12. §-a szerinti izotópszállítási alkalmassági tanúsítványt.
. A külső munkáltató az ellenőrzött területén végzendő tevékenységhez kizárólag olyan munkavállalókat alkalmazhat, akik
-az ipari radiográfiai tevékenységre érvényes foglalkozásegészségügyi alkalmassági igazolással rendelkeznek,
- az ipari radiográfiai tevékenységre vonatkozó érvényes bővített
"ÁNTSZ Budapest Fővárosi Intézete
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fokozatú, (radiológus segítő esetén: alapfokozatú) sugárvédelmi
képzettséggel rendelkeznek és
— akik számára Magyarországon a külső munkáltató a személyi doziméter viselésével biztosítja a személyi dozimetriai ellenőrzést.
, A külső munkáltató a gamma-radiográfiai sugárforrást szállító gépjármű vezetéséhez kizárólag olyan gépkocsivezetőt alkalmazhat, aki
megfelel a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó jogszabályokban szereplő előírásoknak.
" A külső munkáltatónak a külföldön ellenőrzött területen végzendő
tevékenységét legkésőbb annak megkezdésétől számított 3 munkanapon belül be kell jelentenie az illetékes hazai sugáregészségügyi hatóságnak.

A külső munkavállaló kötelességei
" A külső munkavállaló az ellenőrzött területen folytatott tevékenysége során köteles betartani az engedélyes sugárvédelmi szabályzatának rá vonatkozó előírásait.
" Külső munkavállaló külföldön csak megfelelő egyéni dozimetriai
ellenőrzési igazolás birtokában végezhet ellenőrzött területen munkát.
, A külföldön dolgozó külső munkavállaló a tevékenységének befejezésével az ottani egyéni dozimetriai adatokat köteles bejegyeztetnie
az egyéni dozimetriai ellenőrzési igazolásba.
" A külső munkavállaló a külföldi munkavégzése után a Magyarországra való visszatérését követően köteles közölni az egyéni dozimetriai ellenőrzési igazolásába bejegyzett adatokat a munkáltatójával és az
Országos Személyi Dozimetriai Szolgálattal.
" A külső munkavállaló köteles megőrizni a saját egyéni dozimetriai
ellenőrzési igazolását.

A magyarországi engedélyesek kötelességei
" Az engedélyes köteles meggyőződni arról, hogy a vele szerződéses
viszonyban lévő külső munkáltató rendelkezik-e az ipari radiográfia
végzésére az illetékes sugáregészségügyi hatóságtól érvényes tevékenységi, illetve szükség esetén izotópszállítási engedéllyel.
" Az engedélyesnek meg kell győződnie arról, hogy a külső munkáltató csakugyan olyan külső munkavállalókat alkalmaz-e, akik megfelelnek a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendeletben előírt követelményeknek, továbbá arról, hogy a külső munkáltató teljesítette-e az illetékes sugáregészségügyi hatóság felé az előírt bejelentési kötelezettségét.
" Az engedélyes köteles a saját illetékes sugáregészségügyi hatóságának bejelenteni, ha az ellenőrzött területen végzendő munkával
kapcsolatban saját maga vagy a munkaterület kezelője külső munkáltatóval szerződést kötött.
" Az engedélyes köteles biztosítani a külső munkavállalók részére az
állandó munkavállalókkal egyenértékű sugárvédelmet. Ez a kötelezettség magába foglalja a jogszabályokban, a hatósági engedélyekben és a
Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzatban előírt tárgyi és személyi feltételek megteremtését, így különösen
- a kifogástalan műszaki állapotú felvételkészítő eszközök és hiánytalan felszereltségű radiográfiai segédeszközök, (tehát pl. alkalmi
helyszíni vizsgálatnál kollimátor, résblende, sárga színű villogó
lámpa, a terület körülhatárolására és megjelölésére szolgáló tárgyak stb.) rendelkezésre bocsátását,
- az ellenőrzött terület műszeres sugárvédelmi ellenőrzését biztosító
hitelesített sugárvédelmi mérőműszer biztosítását,
- az egyéni védőeszközök, pl. az akusztikus dózisszint indikátorok
biztosítását minden külső munkavállalónak és
- az engedélyes által beszerzett személyi dozimetriai eszközök,
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azaz filmkazetták és bennük, az aktuális időszakban használható
dozimetriai filnek átadását minden külső munkavállalónak,
" Az engedélyes köteles a külső munkavállalók személyi dozimetriai
eredményeit ugyanúgy nyilvántartani, mint a saját állandó munkavállalóijét.
: Az engedélyes köteles a külső munkavállalók részére megszervezni az ellenőrzött terület jellegének megfelelő speciális munkahelyi sugárvédelmi oktatást, amelyet az oktatási naplóban dokumentálni kell.

Az Országos Személyi Dozimetriai Szolgálat feladatai
" A külföldön munkát vállaló külső munkavállaló részére kérésre biztosítja az egyéni dozimetriai ellenőrzési igazolást.
" Azoknak a külföldi állampolgárságú hazai külső munkavállalóknak,
akik olyan országból érkeztek, ahol még nem vezették be az egyéni
dozimetriai ellenőrzési igazolást, kérésre biztosítja azt.

" A hazai külső munkavállalók esetén az egyéni dozimetriai ellenőrzési igazolás alapján feljegyzi a külföldön bejegyzett dozimetriai adatokat.

Az illetékes sugáregészségügyi hatóságok feladatai
" Lefolytatják a külső munkáltatók tevékenységével kapcsolatos
engedélyezési eljárást.
. Rendszeresen ellenőrzik
- a külső munkavállalók alkalmazásához előírt tárgyi és személyi
feltételek biztosítását,

- a külső munkavállalók egészségi alkalmasságának meglétét,
- a külföldön (is) dolgozó külső munkavállalók egyéni dozimetriai
ellenőrzési igazolásának megfelelőségét,
—-a dozimetriai adatoknak az Országos Személyi Dozimetriai
Szolgálattal való közlését, valamint

- a külső munkavállalók sugárvédelmi képzettségének, illetve az
ellenőrzött terület jellegének megfelelő munkahelyi sugárvédelmi
oktatottság meglétét.

Néhány értelmező megjegyzés

a 30/2001. (X. 3.) EUM rendelethez

——

A rendelet megértését kissé nehezíti, hogy különbséget kell tenni a
külső munkáltató, illetve a külső munkavállaló között. Az egyéni vállalkozási engedéllyel rendelkező külső munkavállalót úgy kell tekinteni,
mint saját munkáltatóját. Amennyiben valamilyen gazdasági formában

(Bt., Kft. stb.) működik a vállalkozás, az a munkáltató, a benne tevékenykedő dolgozók a munkavállalók.

:

A már részletezettek szerint a külső munkavállalók részére egyidejűleg két darab személyi doziméter viselése szükséges: az egyiket a munkáltatójuk biztosítja, és ezt állandóan viselniük kell minden munkahelyen, a másikat a különböző engedélyesek bocsátják rendelkezésre, és
azt csak az adott engedélyes ellenőrzött területén kell alkalmazni. (A
külső munkavállalók egyszerre, akár párhuzamosan is — természetesen
nem egy időben - akár több engedélyes részére is végezhetnek
munkát.) A két darab személyi doziméter viselésének egyébként két oka
van. Egyfelől csak így biztosítható, hogy a külső munkavállalók sugárterheléséről pontos adatok álljanak a rendelkezésre. Abban az esetben
ugyanis, ha a külső munkavállalók csakis az engedélyestől kapott személyi dozimétert viselnék, a kimutatási és egyben feljegyzési szint (jelenleg; 0,10 m§Sv/eset) alatti személyi dózisegyenértékek (H(10)]
elvesznének. (Ennek egy munkahely esetén nincs sugárvédelmi jelentősége, több esetén viszont igen.) A személyi dozimetria sajátos aritmetikája szerint ugyanis például 4 - 0,09 mSv - 0 mSv, míg az egy darab,
összegző (külön) személyi doziméter szerint az eredmény természetesen 0,36 mSv. A két darab személyi doziméter egyidejű viselésének
másik oka az, hogy csak így lehet megállapítani a különböző engedélyesek ellenőrzött területein külön-külön kapott személyi dózisokat. Erre
az esetleges hatósági vagy munkahelyi kivizsgálások lebonyolítása
illetve az esetleges felelősségi kérdések tisztázása érdekében lehet
szükség.

Összefoglalás
A 30/2001. (X. 3.) EÜM rendelet megszületése a külső munkavállalóként dolgozók sugárvédelmének számos fontos problémáját rendezte. Nem foglalkozik viszont a rendelet a Magyarországon külső
munkavállalóként tevékenykedni kívánó külföldi dolgozók alkalmazhatóságának olyan fontos kérdésével, mint a sugárvédelmi képzettségek
honosítása. Ez a probléma akkoris fellép, ha magyarországi engedélyes
akar foglalkoztatni külföldi állampolgárságú, külföldi sugárvédelmi
képzettséggel rendelkező munkavállalót, de akkor is, ha külföldi székhelyű cég szeretne saját dolgozóival sugárveszélyes tevékenységre engedélyt szerezni Magyarországon. A szerző e cikkel is megpróbálja felhívni a figyelmet ezen problémák megoldásának fontosságára.

Személyi dózisegyenérték-mérés
az ipari radiográfiai gyakorlatban
Skrek Mátyás" - Tóth Endre"
Az ipari radiográfia köztudottan fokozottan sugárveszélyes tevékenységnek tekinthető. Ezt a megállapítást sajnos az előfordult balesetek is alátámasztják.
A sugárvédelmi meggondolások általában a sugárvédelmi előírásokkal, a sugárvédelmi mérési feladatokkal, ezek eredményeivel és a
várható élettani hatásokka! foglalkoznak. Kevés szó esik azonban a
mérések tényleges gyakorlatáról és ezeknek a hátterét jelentő, gyakran
nehezen megoldható kérdésekről. Ez alkalommal e terület néhány
témáját szeretnénk megemlíteni.
A legutóbbi roncsolásmentes anyagvizsgáló szemináriumon dr. Jung

József ismertette azt az új dóziskorlátozási rendszert, amit hazánkban a
16/2000 (VI.8.) EüM rendelet tett kötelezővé. Mivel ez a dóziskorlátozási
rendszer a személyi dózisegyenérték mérésén alapul, ezért az ipari radiográfiai munkavégzés feltétele a megfelelő műszerek biztosítása és
helyes használata.
Az ipari radiográfia céljára használt nagy aktivitású sugárforrásokat
" KBFI-UNIÓ Kft.
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alkalmazásuk során változó mértékű védelem árnyékolja és e mellett a
sugárforrás helyzete, tehát a védelmi távolság is változik. Ha ezen felül
még a felvételenként eltérő átvilágítási időkre ís utalunk, akkor már nyilvánvaló, hogy a személyek dózisterhelése előzetes számítással általában nem, hanem csak műszeres méréssel követhető. A valóságos helyzet azonban még lényegesen bonyolultabb, mert ha a védelem vastagsága és anyaga változik, pl. egy kivezérlés során, akkor a jobban vagy
kevésbé gyengített sugárzás energiaspektruma is változik. E mellett
munkavégzés közben a környezetben lévő különböző tárgyakról visszaverődő sugárzás mértéke is ingadozik, ami ismét nem csak a sugárzás
intenzitásának,
jelenti.

hanem

energia

szerinti

összetevőinek

változását

is

A 16/2000(VI.8) EüM rendelet több helyen is előírja a sugárzás
mérését. Így pl. a 2. sz. melléklet IV. fejezet 1.1 bekezdése szerint az
atomenergia alkalmazójának kötelessége a sugárterhelés ellenőrzése, e
nélkül munkavégzés nem lehetséges. Konkrétan az 5. sz. melléklet 2.
pont 2.3.4 bekezdése szerint a munkaterület műszeres ellenőrzését a
sugárzás típusának és a sugárveszély mértékének megfelelő módon
kell biztosítani. Ezt a megfelelő módot a munkavégzés hatósági engedé-
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lyének elnyerése érdekében a vonatkozó Munkahelyi Sugárvédelmi
Szabályzatban kell rögzíteni. Ha ezt összevetjük a Sugárzás elleni
védelem yamma-radiográfial munkahelyeken című, MSZ 14349 számú,
1999 áprilisában megjelent szabvány Sugárvédelmi ellenőrző
mérésekre vonatkozó 7. fejezetével, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy az
ipari radiográfia gyakorlatában alapvető igény és feltétel a személyi
dózisegyenérték helyes mérése.
A dózisegyenérték helyes mérésére alkalmas műszernek az MSZ
IEC 846/1995 számú szabványnak kell megfelelnie. A vonatkozó előírások szerint ipari radiográfia esetében a 16/2000 (VI.8.) EüM rendeletben
meghatározott Hp (10) jelű személyi dózisegyenérték mérése a feladat.
Ez azonban már elméletileg sem egyszerű, mert a vonatkozó MSZ
14341 szabvány szerint Hp (10) a Ka (közölt dózis levegőben) értéktől
függ. A közölt dózis levegőben pedig az ún. besugárzási dózisból
adódik, amelynek mértékegysége, töltés osztva tömeggel. A részletek
mellőzése nélkül tehát a műszernek olyannak kell lennie, amely a levegőben az ionizáló sugárzás hatására keletkező elektromos töltéssel
arányos értéket mutat. Ráadásul a Hp (10) személyi dózisegyenérték az
emberi testben 10 mm mélységben fellépő dózist jelenti, amit helyesen
egy 30 em átmérőjű 1 g/cm? sűrűségű gömbben (IRCU-gömb) kellene
mérri, ahol a dózismérőt 10 mm testszövet árnyékolja a sugárzás

irányában és ahol a dózist növeli a gömbből visszafelé szórt sugárzás.
Az elvi problémák mellett azonban gyakorlati nehézségek is jelentkeznek. Ne arra gondoljunk, hogy a 30 cm átmérőjű, sok kiló súlyú
gömbben egy igen pici térfogatú, gyakorlatilag teljesen érzéketlen detektorral ellátott műszerrel kellene rohangálni a sugárzási térben, hanem

arra, hogy a mérés ionizációra vonatkozik. Ez tehát ionizációs elven
működő, a Vakutronik cég közismert nehézkes, nagyméretű és rendkívül
kényes műszeréhez hasonló eszközt indokol, amit egyébként kis méretben, az ezzel járó kis érzékenység miatt, nem lehet elkészíteni. Marad
tehát a többi közismert detektor alkalmazásának a lehetősége és ezek
között elsősorban a GM számlálócső, amely kisméretű, nem kényes és
költsége is a többi lehetőséghez képest elfogadható.
Az utóbbi évtizedekben valóban dózismérési célra gyakorlatilag csak
olyan GM

csöves műszerek szolgáltak, mint az RK-67,

RK-10, SM-

2000-X (Miniray), FH 40 (FAG) stb. Ezeknél a műszereknél az IÍRCUgömb hiánya úgy-ahogy kompenzálható, azonban két kérdés továbbra
ís súlyos nehézséget okoz. Ezeket következőkben lehet röviden összefoglalni.

Az egyik kérdés az, hogyan lehet a levegőben fellépő ionizációval
arányos helyes értéket mérni GM csöves műszerrel, ha a GM cső köztudottan nem az ionizációt méri, hanem az ionizáló részecskék darabszámát számolja?
Könnyű lenne a felelet erre a kérdésre akkor, ha a GM csövek
érzékenysége (vagy megszólalási valószínűsége) a számlált részecskék
energiájával arányosan növekedne. Még akkor sem lenne baj, ha a
megszólalási valószínűség független lenne az ionizáló sugárzás
az érzékenység az energiával arányosan nőne, és így elvileg a növekvő
ionizációval arányosan növekvő mért értéket lehetne kapni. A valóságban azonban messzemenően nem ez a helyzet. Ha egy különlegesen
jó, ,energia-kompenzált" GM számlálócső relatív érzékenységét tanulmányozzuk az érzékelt foton energia függvényében - figyelembe véve a
fontosabb sugárforrások primer, tehát nem gyengített vagy szűrt sugárzásnak megfelelő foton energiáját —, akkor rögtön látható, hogy valamennyi GM számlálócsővel működő sugárzásmérő esetében nehéz
kielégíteni az érvényben lévő MSZ IEC 846/1995-ös szabvány III.
táblázata szerinti előírást, ugyanis ez a szabvány 0,2 és 1,5 MeV foton
energia között plusz-mínusz 159 eltérést enged meg. Marad tehát az a
lehetőség, hogy e kérdésben is egy kicsit a sugárzásmérés eredményét

szigorúbban fogadjuk el.
A másik kérdés, ami a radiográfiai gyakorlatban

az elfogadható GM

csöves sugárzásmérőkkel kapcsolatban nehézséget jelent, az említett
MSZ IEC 846/1995-ös szabvány többi szigorú előírása, amely pl. a
hőmérséklet-változással, a nedvesség-változással, a túlterheléssel, az

elektromos és/vagy mágneses terheléssel stb. kapcsolatos stabilitásra
ANYAGVIZSGÁLÓK
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és ezek mellett különösen a sugárzás irányától való függetlenségre
vonatkozik. Gondoljuk meg, ez utóbbi követelmény szerint a műszert

használó személy nem lehetne a műszer közelében, mert testével
árnyékolja a sugárzási teret, vagy a sugárzás visszaszórását okozza.
Röviden összegezve, minden tekintetben bizonyos kompromisszumot
kell a gyakorlatban elfogadnunk ahhoz, hogy a sugárvédelmi méréseket
elvégezhessük.

A radiográfiai gyakorlatban, ahol viszonylag egyszerű, nem túlzottan
költséges műszerekkel kell, gyakran, rövid idő alatt személyi dózisegyenérték-mérést végrehajtani, az elmondottak szerint csak jó közeltéssel lehet a mérési eredményeket elfogadni. Számolni kell e mellett
még azzal is, hogy a méréseket sok esetben, sugárvédelmi tekintetben
nem magasan képzett személyek végzik el. Mindezek figyelembe vétele
különösen a mérési eredmények alapján további következtetések
meghozatala esetén elsőrendűen fontos. Természetesen, az elmondottak csak azt kívánják szolgálni, hogy az előírások alkotói és alkalmazói,
ismerve a feladat hátterét, jobban tudjanak közös nyelven beszélni, újra
és újra hangsúlyozva, hogy az ipari radiográfia mindenkor és mindenhol
nem képzelhető el egyszerű és gyors sugárzásmérés nélkül.

Összefoglalás
Tekintettel az ipari radiográfia fokozottan sugárveszélyes jellegére, a
munka során szükséges a sugárzás mértékének rendszeres
meghatározása. Az előző Anyagvizsgáló Konferencián megismerhettük
az új dóziskorlátozási rendszert. Ennek feltétele a mérési feladatok
helyes ellátása a vonatkozó rendelkezések szerint. Ez alkalommal
megvizsgáltuk az ipari radiográfiára jellemző sugárzási viszonyokat, a
tényleges mérési feladatokat és az ezekre érvényes előírásokat. A
vonatkozó MSZ IEC 846/1995 számú szabvány követelményeit
figyelembe véve, áttekintettük a gyakrabban használt sugárzásmérő
műszerek jellemzőit. A gyakorlat által diktált feltételeket összevetve az
előírásokkal meghatározható az ipari radiográfia területén megkívánt
mérőműszer kialakítása.
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Radiográfiai eszközök gyártása, javítása,
forgalmazásá nemzetközileg akkreditált
- 150 9001 - tevékenység keretében:
$$$ TAK 21 defektoszkóp gyártása, amely megfelel
a fegmagasabb 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
$ Dózisszintjelzők, sugárzást jelző lámpák gyártása
4 Sugárvédelmi eszközök készítése
s Egyedi izotópos mérőrendszerek fejlesztése,
forgalmazása, felszerelése
ss ADR előírások szerinti felszerelések készítése,

forgalmazása
s Filmértékelő lámpák, ólomszámok,

ólomszámos mérőszalagok, képminőségjelzők,
filmleszorító mágnesek forgalmazása
s Ipari röntgenvizsgáló-kabin gyártása
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A radioaktív anyagokat szállító vállalkozások
teendői az ADR megváltozása kapcsán
Skrek Mátyás"
Megváltozott a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló
Európai Megállapodás (ADR). Ezért a 2/2002.(I.11.) kormányrendelet

— a balesetek, rendkívüli események vagy súlyos szabálytalanságok
ismétlődésének megakadályozását célzó megfelelő eljárások alkal-

értelmében — a veszélyes áruk vasúton, közúton vagy belvízen történő

mazását;

szállítása biztonságának növelése céljából és az ilyen szállításokra vonatkozó hazai és nemzetközi előírások végrehajtásának elősegítése érdekében - az ilyen tevékenységet végző vállalkozásoknak veszélyes
áru tanácsadót kell kinevezniük 2003. január 1-ejétől. A tanácsadó feladata annak elősegítése, hogy a vállalkozás a veszélyes áru szállításával kapcsolatos tevékenységét az előírásoknak megfelelően és a lehető
legbiztonságosabban végezze. A tanácsadó kinevezésével a vállalkozás
vezetője nem mentesül a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos felelősség alól. A tanácsadó feladatait olyan személy láthatja el, aki a Központi Közlekedési Felügyelet által a tanácsadókról vezetett, külön jogszabályban meghatározott névjegyzékben szerepel, és a vállalkozással
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.
A most kihirdetett 28/2002 (XII. 9.) GKM rendeletben a változások
sokban érintik a radioaktív anyagok közúti szállítási szabályait. Ezek
közül a legfontosabbak, hogy az ADR 7 osztályán belül megváltoztak az
UN számok és a radioaktív anyagok helyes szállítási megnevezései.
Ezen változások miatt a fuvarokmányokat is módosítani kell.
Ezek a változások azt eredményezték, hogy a korábban kiadott gépjármű tanúsítványok 2003. január 1-ejétől nem alkalmasak a szállító
gépjármű megfelelőségének igazolására.
A kinevezett tanácsadó fő feladata, hogy a vállalkozás vezetőjének
felelőssége mellett minden lehetséges módon és ténykedéssel elősegítse, hogy a vállalkozás az érintett tevékenységét a hatályos szabályoknak megfelelően és a lehető legbiztonságosabb módon végezze.
A tanácsadónak a vállalkozás tevékenységére vonatkozóan a következők a feladatai:
— annak figyelemmel kisérése, hogy betartják-e a veszélyes áruk
szállítását szabályozó előírásokat;
— tanácsadás a vállalkozás számára a veszélyes áruk szállítását
illetően;

— éves jelentés készítése a vállalkozás vezetősége, vagy adott esetben a helyi hatóság számára a vállalkozás veszélyes áruk szállításával
kapcsolatos tevékenységéről. Az éves jelentéseket öt évig meg kell
őrizni, és a hatóság kérésére be kell mutatni.
A tanácsadónak ezen kívül kötelessége figyelemmel kísérni a vállalkozás érintett tevékenységére vonatkozóan a következők gyakorlati
végrehajtását és az ezzel kapcsolatos eljárásokat:
— a szállítandó veszélyes áruk azonosítására vonatkozó szabályok
betartását;
— azt, hogy a vállalkozás figyelembe veszi-e a szállítójárművek vásárlásánál a szállítandó veszélyes áruval kapcsolatos különleges követelményeket;

— a veszélyes áruk szállítására, ki- és berakására használt felszerelések ellenőrzésére szolgáló eljárásokat;
— a vállalkozás alkalmazottainak megfelelő képzését, és a képzésről
szóló jelentések, okmányok őrzését, nyilvántartását;
— a szállítás vagy a ki- és berakás biztonságát veszélyeztető baleset
vagy rendkívüli esemény esetén a megfelelő veszély elhárítási eljárások
alkalmazását;

— a szállítás vagy a ki- és berakás alatt észlelt súlyos balesetek,
rendkívüli események vagy súlyos szabálytalanságok okának felderítését, vagy amennyiben szükséges, jelentés készítését;

" KBFI-UNIÓ Kft.
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— az alvállalkozók vagy harmadik felek kiválasztásakor és igénybe-

vételekor a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos jogi előírások és
különleges követelmények figyelembevételét;
— annak ellenőrzését, hogy a veszélyes áruk szállításában, ki- és
berakásában résztvevő alkalmazottak részletes technológiai utasítást és
oktatást kapnak;
- a veszélyes áruk szállításakor, ki- és berakásakor fennálló veszélyek tudatosítását szolgáló intézkedések meghozatalát;
— olyan ellenőrzési eljárások foganatosítását, melyek azt hivatottak
biztosítani, hogy a járműveken a kötelező okmányok és biztonsági felszerelések a szabályoknak megfelelő formában megtalálhatók;

- olyan ellenőrzési eljárások foganatosítását, melyek a ki- és berakással kapcsolatos szabályok betartását biztosítják.
A tanácsadó lehet a vállalkozás vezetője is, a vállalkozásban más
feladatkört is ellátó személy vagy a vállalkozás közvetlen alkalmazásá-

ban nem álló személy, amennyiben alkalmas a tanácsadó feladatinak
ellátására.
Minden érintett vállalkozásnak az illetékes hatóság vagy az egyes
Szerződő Felek által e célra kijelölt testület kérésére közölnie kell, hogy
ki a tanácsadója.

Ha egy szállítás, ill. az áruk ki- vagy berakása közben bekövetkezett
baleset személyeket, anyagi javakat vagy a környezetet érinti, vagy bennük kárt okoz, az érintett vállalkozás tanácsadójának a lényeges információk összegyűjtése után baleseti jelentést kell készítenie a vállalkozás vezetősége vagy adott esetben a helyi hatóság részére. Ez a jelentés azonban nem helyettesíti a vállalkozás vezetőjének jelentését,
amely bármilyen más nemzetközi vagy belföldi szabályozás alapján
szükséges.
A tanácsadónak a közúti szállításra érvényes bizonyítvánnyal kell
rendelkeznie. A bizonyítványt az illetékes hatóságnak vagy az egyes
Szerződő Felek által e célra kijelölt testületnek kell kiadnia.
A tanácsadónak különös figyelmet kell szentelni a következőknek;
- Általános megelőző és biztonsági intézkedések;
- A veszélyes áruk besorolása;

— Általános csomagolási előírások, beleértve a tartányokra, a tankkonténerekre és a tartányjárművekre vonatkozó előírásokat;
— A veszély jelölése és a veszélyességi bárcák;
— A fuvarokmányban levő bejegyzések;

- Árukezelés és rakodás;
— A személyzet szakképzése;
-— A jármű okmányai és bizonyítványok;

— Írásbeli utasítások;
— A szállítóeszközökre és felszerelésükre vonatkozó előírások.
A Szerződő Felek (a Megbízó és Tanácsadó) rendelkezhetnek úgy,
hogy csak bizonyos árucsoporttal foglalkoznak. Ezek a veszélyes árucsoportok a következők lehetnek:
— az 1. osztály;
— a 2. osztály;
— a 7. osztály;

-a3., a 4.1, 4.2, 4.3, az 5.1, 5.2, a 6.1, 6.2, a 8. és a 9. osztály;
-— az UN 1202,1203,1223 számú anyagok.
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Vizsgálati módszerek

Ferromágneses

anyagok

roncsolásmentes

vizsgálata új módszerrel
Vértesy Gábor! - Ivan Tomá$s?

A ferromágneses anyagok vizsgálata során magától értetődő, hogy a
mágneses tulajdonságok mérésével számos, az anyagban végbemenő
változás nyomon követhető, hiszen szoros kapcsolat van az anyagok
szerkezete és mágneses viselkedése között. A mágneses tulajdonságok
vizsgálatának egyik hatékony (de természetesen nem egyetlen) módja
az anyag mágneses hiszterézis görbéjének mérése. Számos ilyen vizsgálati módszert alkalmaznak a gyakorlatban is, ahol szerkezeti anyagok
hiszterézis görbéjét közvetlenül mérik, és ebből vonnak le következtetéseket azok fáradására, vagy egyéb, az anyagszerkezetben bekövetkező
változásra [1, 2]. Ezen módszerek hátránya azonban, hogy egyrészt a
roncsolásmentes módon alkalmazott mágneses mérések sokszor csak
nehezen valósíthatók meg, különösen, ha nagyméretű, szabálytalan alakú mérendő objektumról van szó, másrészt csupán néhány, a hiszterézis
görbéből származtatható paraméter (telítési indukció, koercitív térerősség, kezdőpermeabilitás stb.) mérésére van lehetőség. További
hátrány, hogy ezen paraméterek megbízható méréséhez az anyagot
mágnesesen telíteni kell, ami a nagy lemágnesezési tényezőből adódó
szórt mágneses tér miatt nagyon sok esetben nehéz, vagy lehetetlen.
A jelen munkában egy olyan új, az elméleti mágneses hiszterézis
modellezésen és számításon alapuló méréstechnikát ismertetünk,
amelynek során a hiszterézis alhurkok sorozatának mérésével határozhatók meg az anyagtól függő paraméterek, Ez a módszer jól kihasználja a korszerű számítástechnika lehetőségeit, és segítségével sokkal
több információ származtatható, mintha csak a hiszterézis hurok néhány
kiválasztott paraméterét mérnénk. Jelentős előny még, hogy az anyagot
nem kell mágnesesen telíteni: a lemágnesezett állapot környékén mért
hiszterézis alhurkok sorozatából is mágnesesen tökéletesen jellemezhető az anyag. Az alábbiakban összefoglaljuk a módszer lényegét,
bemutatjuk a munka során elért első eredményeket, és azokat összehasonlítjuk a hagyományos hiszterézis mérésekkel kapott eredményekkel,

45.5 kN (180 MPa) erősségű ciklikus terhelést alkalmazva. Az minták
átlagos élettartama 120 000 (C - 0.059), ill. 140 000 (C - 0.199) ciklus
volt. Minden 20 000 ciklus után mértünk.
Összehasonlító mérések céljából a hagyományos hiszterézis
paramétereket is mértük egy hiszterográf segítségével, Az 7. ábrán
látható a koercitiv erő változása a 0.0596 széntartalmú minta élettartamának függvényében. Látható, hogy a fárasztás elején ez a mennyiség jól mérhető módon megnő, de a további fárasztás hatására már nem
változik, tehát ennek alapján nem állapítható meg a minta várható
maradék élettartama. A többi paraméter mérése hasonló eredményre

A hiszterézis alhurkok módszere

A Preisach-eloszlás kísérleti meghatározásához a mintákat egy erre
a célra kifejlesztett eszközzel mértük, amelynek során az anyagot
háromszög alakú árammal egy szolenoidban ciklikusan mágneseztük a

zott, és a megfelelő számítástechnikai háttérrel kiegészített mágneses
hiszterézis mérések jó alapot szolgáltatnak az anyagok roncsolásmentes jellemzéséhez [4].
Első lépésként a módszer hatékonyságának igazolására két, egyenként három darabból álló mintasorozaton végeztünk méréseket. Azt
vizsgáltuk, hogy a fárasztás hatására milyen mágneses változások
következnek be. A minták 0.05, ill. 0.i súlyszázalék szenet tartalmazó,
950 9€-on hőkezelt, rúd alakú (6 mm

átmérőjű és 100 mm

hosszú),

polikristályos Fe-C minták voltak. A próbatesteket szervohidraulikus
berendezéssel fárasztottuk, 1 Hz-es frekvenciájú, rögzített amplitúdójú,
! Magyar Tudományos Akadémia, Műszaki Fizikai és Anyagtudományi
Kutatóintézet, 1525 Budapest, Pf. 49
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1. ábra. A hagyományos hiszterézis mérésből meghatározott koercitiv
erő változása a minta élettartamának függvényében, három különböző
mintára.

lemágnesezett állapotból kiindulva. Az áramerősség időbeli változása

minden ciklusban állandó volt, és az amplitúdó lépésről lépésre növekedett. A mintát körülvevő érzékelő tekercsben indukált jel arányos a
mágneses indukció megváltozásával. A 2. ábra mutatja a mágneses tér
időbeli változását, valamint a minta permeabilitását a ciklikusan növekvő
mágneses tér függvényében.
A mért adatok alapján kiszámítottuk a Preisach-eloszlást, amely a 3.
ábrán látható. Ez a három dimenziós függvény tartalmazza mindazon
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szorosan összefügg a mikroszerkezet változásával. Ezért az erre alapo-
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val írható le [3]. A mágnesezhető anyag viselkedése a külső mágnesező
tér bármilyen tartományában egy eloszlásfüggvénnyel (Preisach-függvény) jellemezhető, ami azt mutatja meg, hogy egy adott mágneses tér
értéknél mennyi elemi mágneses ugrás következik be. A Preisach-függvény sok információt tartalmaz a mágnesezési folyamatról, ami viszont
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Permeabilítas

A módszer a mágneses hiszterézis görbe elméleti modellezésén alapul. A kiindulási alap az ún. Preisach- modell, amely szerint a mágne-

vezetett.
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2. ábra. A mintát gerjesztő mágneses lér időbeli változása, a kezdeti
szakasz kinagyitva, (a), és a minta permeabilitásának változása
a ciklikusan növekvő mágneses lér hatására (b).

2 Cseh Tudományos Akadémia, Fizikai Intézet, Na Slovance 2, 18221 Praha
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Relatív elettartam, 94
4. ábra. A Preisach-eloszlás egyik paraméterének függése
az élettartamtól az 1. ábrán szereplő minták esetén
3. ábra. A mágneses alhurkok mérési sorozata alapján számított
Preisach-eloszlás

Összefoglalásképpen megállapítható, hogy az itt bemutatott új
vizsgálati metodika az első kísérleti eredmények alapján ígéretesnek látszik a ferromágneses anyagokban bekövetkező szerkezeti változások
nyomon követésére, az anyagok részletesebb jellemzésére.

adatot, amelyet a mágneses hiszterézis alhurkok mérésének sorozatából kapunk. Igen nagyszámú paraméter származtatható belőle. Annak
eldöntése, hogy az eloszlásfüggvény különböző pontjai az anyag mely
jellemzőjének felelnek meg, egyáltalán, hogy melyeknek van fizikai
jelentése, további részletes analízist igényel. Illusztrációként, és összehasonlításként egy paraméter változását mutatjuk be a 4. ábrán, a minta
élettartamának függvényében. Jól látszik, hogy a Pagynak nevezett
paraméter monoton csökken az élettartam függvényében, tehát annak
alapján egyértelműen következtetni lehet a mért minta várható élettartamára. Több, hasonló tulajdonsággal rendelkező paraméter is származtatható. A mért adatok jól egyeznek mindkét vizsgált mintasorozat
esetén.

[4] I. Tomás, Y.Y. Melikhov, J. Kadlecová, O.V. Perevertov: Studies. in
Applied Electromagnetics and Mechanics, vol. 17, Electromagnetic
Nondestructive Evaluation IV. (10S Press, Amsterdam 2000), pp 120-126

Ausztenites feltöltő varratok

Új módszer a hőszigetelési hatásfok

ultrahangos vizsgálata atomerőműi
szerkezetek gyártásakor

roncsolásmentes kiértékelésére

Széll László"
Az Oskarshhamn svéd atomerőműi project keretében megrendeltek
egy hegesztett radiál házszerkezetet. Az adott konstrukcióban ausztenites feltöltő hegesztéssel készült varratok is voltak.
A megrendelő kérte a részletes ultrahangos vizsgálati eljárás (DUP)
kidolgozását különös tekintettel az ausztenites feltöltő hegesztésre, mely
DUP-ot a Svéd Atomerőműi Ellenőrző Hatóságnál (SAO) előzetesen jóvá kellett hagyatni. Sem a szabványos, sem pedig az ALSTOM-on
(akkor ABB) cégen belüli létező vizsgálati előírások nem voltak alkalmazhatók arra az esetre.
A megrendelő szakmai irányelvként a KBM EP 3-23 előírást küldte
meg.
A feladat végrehajtásának fő pontjai:
1. A KBM-EP 3-23 előírás értelmezése
2. Vizsgálófejek kiválasztása
. 3. Ellenőrző testek elkészítése
4. A DUP elkészítése és elfogadtatása SAO-val.
5. A vizsgálatok elvégzése az átvevő jelenlétében.
A vizsgálati technikát SAO elfogadta és a hegesztett radiál házat
legyártottuk.

"ALSTOM Power Hungária Rt.
62

Irodalom
[1] A. Kronmüller: Int. J. Nondestruct. Testing, 3 (1972) 315
[2] C.C.H. Lo, F. Tang, D.C. Jiles, S.B. Biner: IEEE Trans. Mag., 35 (1999)
3977
[3] F. Preisach: Zeitschrift für Physik, 94 (1935) 277

Száva János! - Dani Péter? - Constantin Vasile?
- Marfi Isváni
Az épületek tartószerkezete sok esetben hengerelt fém-idomokból
áll, amelyek a tűzvész esetén károsodnak. Főleg a tartóelemeknek
szilárdsága csökken a hőmérséklet-növekedés hatására. Többek között
bekövetkezhet a szakítószilárdság tetemes (sok esetben 60-7099-Os)
csökkenése is.
Annak érdekében, hogy az épületek biztonsága megnövelhető
legyen, a fém-idomokat, mint tartóelemeket, védőréteggel vonják be,
amellyel csökkentik a hő terjedési sebességét a fémszerkezet felé és
ugyanakkor az esztétikai követelményeket is kielégítik.
A szerzők, ezeknek a különböző típusú védőrétegeknek optimális
ki egy sajátos eljárást, melynek bemutatása a jelen dolgozat témája.
Az eljárás elve: egy elektronikus próbapad segítségével ellenőrzött
hőmérsékletnövekedést idézünk elő a tanulmányozott próbatestben. A
hőmérséklet állandósulása (stabilizálódása) után pontosan megmérjük a
különböző (festék)védőrétegen, illetve a fém próbatestben is a
hőmérsékletet. A mért hőmérséklet-különbségekből meg lehet állapítani
az illető védőréteg(ek) hőszigetelő hatásfokát. Ennek segítségével
pedig, el lehet dönteni — a bevonat árát és a munkaköltségetis figyelembe véve —, hogy milyen típusú védőréteget érdemes maximális hatásfokkal alkalmazni (javasolni) annak érdekében, hogy az épület tartószerkezete tűzbiztonsági szempontból a leghosszabb ideig ellenálljon (ne
menjen tönkre).
1 Dr., egyetemi tanár, okl. autómérnök; ? okl. elektromérnök, doktorandusz;
9 okl.mérnök; 1 egyetemi hallgató
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A magyar szabványosítás lehetőségei,
jogállása és kötelézettségei a CEN-ben
Szabó József

A nemzeti és az európai szabványosítás
kapcsolata
A magyar gazdaság szabványosításban szerepet vállaló, azt támogató szervezeteinek köszönhetően a szabványosítás területén
Magyarország az európai harmonizáció olyan magas szintjét érte el,
hogy az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) Közgyűlése jóváhagyta
2003. január 1-től az MSZT teljes jogú CEN-tagságát. Az MSZT korábban a CEN társult tagja volt, ami megfigyelői státuszt jelentett és a CEN
engedélyével lehetőséget teremtett az európai szabványok magyar
szabványként való bevezetésére. Ma már ehhez a CEN engedélyére
nincs szükségünk, és a magyar szabványosítás szerepe nem kell, hogy
a már elkészült európai szabványok magyar vagy angol változatainak
bevezetésére korlátozódjon.

Magyarország az európai integrációval és a várható európai csatlakozással állami önrendelkezésének egy részéről lemondott. Az önálló
nemzeti szabványosítással is nagyobb részt fel kell hagyni az Európai
Unió tagországaiban, így az Unióba igyekvő Magyarországon is, de a
nemzeti szabványosítás helyett lehetőség nyílik az európai szintű szabványosításban való aktív részvételre. A magyar érdekeltek szerepvállalását az európai szabványosítási tevékenységben az is indokolja, hogy
megismerkedhetnek az európai belső piacot szabályozó európai szabványokkal már azok kidolgozásának kezdeti fázisaiban, kapcsolatot
alakíthatnak ki azokkal az európai szervezetekkel, amelyek műszaki
fejlesztései, tapasztalatai alapul szolgálnak az európai szabványok
műszaki tartalmához. Az európai szabványosításban való részvétel
lehetőséget teremt arra is, hogy az érdekeltek időben felkészüljenek arra
a változásra, amit az új európai szabvány megjelenésével előáll.
Az 1. ábra szemlélteti vázlatosan azokat a szabványosítási folyamatokat, amelyek a nemzeti szabványügyi szervezetekre épülő európai
szabványosításban jellemzőek.

eljárással nyerhető eredmények összehasonlíthatóságának lehetőségét
kívánja megteremteni a szabványok kidolgozásával. E szabványok alkalmazása lehetőséget teremt:
- a vizsgálathoz szükséges termékek, berendezések hasonló feltételek közötti igazoló ellenőrzésére;
— azonos vizsgálati eljárások alkalmazására;
— azonos szakkifejezések használatára;
— a vizsgálószemélyzet minősítésének, tanúsításának kölcsönös elfogadására.
Meg kell jegyezni, hogy nem csak a CEN/TC 138 foglalkozik a roncsolásmentes vizsgálatok szabványosításával, hanem egyes termékek,
iparágak szabványosító bizottságai is elkészítik a szakterületükön alkalmazható NDT-szabványokat abban az esetben, ha a szakterületen az

általános vizsgálati szabvány nem nyújt megfelelő megoldást. Ilyen
bizottságok, pl. a CEN/TC 121 Hegesztés, a CEN/TC 190 Öntészet, az
Munkacsoporlok

Ad hoc munkacsoportok

WG1

lonizáló sugárzás

AHG 5

WG2

Ullrahangos vizsgálalok

AHG 6 EN 473 - Folytonossági hiánytípusok
a vizsgadarabokban
ll

WG3

Örvényáramú vizsgálatok

AHG7

WG 4

Folyadékbehatolásos vizsgálal ! AHG8

WG5

Mágnesezhető poros vizsgálat

WG7

Akusztikus emisszió

WG68

Szemrevételezéses vizsgálat

WG9

A roncsolásmenles vizsgálat
minősítésének módszere

2. ábra. A CEN/TC

Szabványjavaslat

CMC

elektronikus kapcsolat

]
manmamamnan

se

bevezetés me]
mr — Nemzeti Cimolda
las. fordítással

Önálló nemzeti szabvány -

Jóváhagyó
közleménnyel

saszzat

kezdeményezése

ez

MSZTIMB

Magyar szabványjavaslat

Az európai szabványosítási
anyagok véleményezése

egyeztetése

[Szabványügyi Tanács

]

]

MSZ EN-szabvány

Szabvány alkalmazók

1. ábra. A nemzeti szabványosítás és az európai szabványosítási

A roncsolásmentes vizsgálatok európai
szabványosítása
Általánosan a CEN/TC 138 Roncsolásmentes vizsgálatok műszaki
bizottsága a felelős a szakterületen szükséges európai szabványok
megalkotásáért. A bizottság mindegyik roncsolásmentes vizsgálati
ANYAGVIZSGÁLÓK
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138 Roncsolásmentes vizsgálatok műszaki bizottság
működő munkacsoportjai

ECISS/TC 29 Acélcsövek, az ECISS/TC 2 Acélok
kémiai, fizikai és roncsolásmentes vizsgálatai. A
következőkben azonban csak a CEN/TC 138

tevékenységét mutatom be.
A CEN/TC 138-as bizottságon belül az egyes
vizsgálati eljárások szabványainak kidolgozására
munkacsoportokat (WG), valamint az alkalmai
jellegű rövidebb feladatok megoldására ad hoc
munkacsoportokat hoztak létre. Ezeket mutatja
be a 2. ábra.

A CEN/TC 138-as bizottsága eddig 68 európai
szabványdokumentumot dolgozott ki, amelyből
22-őt magyar nyelven, és jelenleg — 4 kivételével
———
— a többit angol nyelven vezetett be az MSZT/MB
410 Roncsolásmentes vizsgálatok nemzeti szabványosító műszaki bizottság. Az MSZT teljes
folyamatok
jogú CEN-tagságából következő kötelessége az
európai szabványok bevezetése a megjelenésük
után általában 6 hónapon belül. Ma már csak ezek a bevezetés előtt álló
európai szabványok hiányoznak ideiglenesen a magyar szabvány
állományból, Az előkészítés alatt lévő roncsolásmentes európai szabványokat a CEN/TC 138 munkaprogramja tartalmazza (lásd az 1.
táblázatot).

Az curópai szabványokkal
kapcsolatos észrevételek
[Magyar szabványként való jóváhagyás

Képzési segédletek

LLAZWAN

—

. Delegált képviselő, ésvagy

IvdodN4

CENFTE
Szabványtervézél

A visszamaradó leszüllség mérése
neutron-diffrakcióval

WG 6. Tömörségvizsgálat

Javaslat új szabványosítási témára

Európai sza hvány

EN 473 - Újralanúsítás
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PrEN 14096-1

Oualification of radiographic film digitisation systems — Part
) 1. Definitions, guantitalive measurements of image guality
parameters, standard reference film and gualitative control

PrEN 14096-2

Oualification of radiographic film digitisation systems — Part
2: Minimum reguirements

Wi 138094

Industrial computed radiography with phosphor imaging
plates — Part 1; Classification of systems

Wi 138095

Industrial computed radiography with phosphor imaging
plates - Part 2: General principles for examination of metallic materials

Wi 138098
EN 444/prA1)
PrEN 14127
Wi 138053

General principles for radiographic examination of metallic
] materials by X- and gamma-rays (EN 444:1994
prámendement 1)
Ultrasonic thickness measurement
Ultrasonic examination — Automated examination —

Selection and application of systems
PrEN 13860-1

] Eddy current examination - Eguipment characteristics and
verification — Part 1: Instrument characteristics and verification

PrEN 13860-2

] Eddy current examination - Egvipment characteristics and
verification — Part 2:: Probe characteristics and verification

PrEN 13860-3

] Eddy current examination — Egvipment characteristics and
verification — Part 3: System characteristics and verilication

Az újraminősítés lehetőségeinek bővítése
A CEN/TC 138-as bizottság legutóbbi, Saint-Denis-ben tartott ülésén
fogadta el az AHG 5 által az EN 473:2000 10. Újraminősítés című
fejezetének módosítására vonatkozó javaslatát. A módosítást felvették a
szabványosítási programba, annak ellenére, hogy a bizottságon belül
több szakértő is kifejtette ellenvéleményét. A javasolt módosítást az 1.
szintű vizsgálókra vonatkozóan a 3. ábra tartalmazza. A folyamatábra
szürke részei jelzik a javaslat szerinti új lehetőségeket az újratanúsítás-

ra. Mindhárom új lehetőség a tanúsítás érvényességi területén folyamatosan végzett, megbízható munkatevékenység dokumentumainak a
tanúsító szervezet rendelkezésére bocsátásán alapul. Az auditálás
során a tanúsító szervezet a roncsolásmentesen vizsgáló által készített
írásos dokumentumokat, vizsgálati jelentéseket, jegyzőkönyveket,
munkanyilvántartást stb. auditálja és/vagy ellenőrzi a vizsgáló ismereteit,
képességeit a vizsgáló munkahelyén.

Tanúsítás

Wi 138092
Penetrant testing — Part 1: General principles (EN 571EN 571-1/prA1) 1 1:1997 prAmendemeni 1)
(wi 138100)

A munkáltató igazolásával

Revision of EN ISO 3452-2:2000
Penetrant testing — Part 2: Testing of penetrant materials

]

A megfelelő látásélesség
igazolása

PrEN 150 9934-2 ) Magnetic particle testing — Part 2: Magnetic particle testing
products

A folyamatos
munkatevékenység igazolása

[1]

Angol cím

ACEN/TC 1838-as bizottság munkaprogramjából és a működő ad hoc
munkacsoportok tevékenységi területéből is látszik, hogy az EN
473:2000 megjelenésével nem zárult le a szabványosítási tevékenység
a roncsolásmentesen vizsgálók képzése, minősítése, tanúsítása tárgyában.
Úgy tűnik, hogy az ezen a területen folyó tevékenységnek két mozgató rugója van. Az egyik arra irányul, hogy a roncsolásmentesen vizsgálók számára nagyobb választási lehetőség álljon rendelkezésre az
újratanúsításhoz. A másik a tanúsítások kölcsönös elfogadhatóságának
szélesebb alapot kíván teremteni a szükséges képzésre, vizsgáztatásra,
tanúsításra vonatkozó követelmények európai szabványba foglalásával.

un
s

Európai szabványtervezet

Néhány figyelemkeltő téma

a CEN/TC 138 programjából

sZ

1. táblázat.
A CEN/TC 138 Roncsolásmentes vizsgálatok műszaki bizottság
szabványosítási programja

Mecgújítás

PrEN 150 12707] Terminology — Terms used in magnetic parlicle testing
PrEN 14584

Acoustic emission - Examination of metallic pressure eguipment during proof testing — Planar location of AE sources

A munkáltató igazolásával
A megfelelő lárásélesség
igazolása

PrEN 1330-10.. ] Terminology — Part 10: Terms used in visual testing
PrEN 13927

Visual testing — Egvipment

Wi 138091

Methodology for gualification of non-destructive testing
(CEN/TC 138 N 578)

PrEN 13925-1

(

A folyamatos munkatcvékenység igazolása

e
2. wagy 3: szintű
által irazolt 4
vizsgálati
jelentéssel

( X-ray diffraction Írom polyeristalliíne and amorphous material
— Part 1: General principles

sz

—

b.

Munkanáptóval

A tanúsító
szervezet álta
végzett —
wirdítálássai

PrEN 13925-2 [ X-ray diffraction from polycristalline and amorphous material
-— Part 2: Procedures
PrEN 13925-3
Wi 138070

Wi 138078

0

) X-ray diffraction from polycristalline and amorphous material
— Part 3: Caracterisation and performance of instruments
X-ray difíraction Írom polyeristalline and amorphous material
- Part 4: Reference material

A munkáltató
állal

Egyszerűsített
vizsgával

w

Újiratanúsítás

3. ábra. Lehetőségek az 1. szintű vizsgáló újraminősítésre a javasolt

Terminology — Terms used in X-ray diffraction by poly-

[eristalline and amorphous materials ee

)

módosítás szerint

A javaslat az EN 473:2000 szerinti egyszerűsített vizsgára vonatkozó

Wi 138097

Test methods for residual stress analysis by X-ray difíractionl ] követelményeket is módosítja. A javaslat értelmében lehetőség lenne

Wi 138099

Discontinuily-types to be exhibited in test specimens for use
in NDT personnel gualification examinations

;

Wi 138096

64

-

Test method for measurement of residual stress by neutron

tarőó rásbel, csak
etételére 18. ,

gyakorlati,
,
,

illetve írásbeli és
M
k

gyakorlati
,

vizsga

A javaslat által kínált lehetséges eljárások közül a tanúsító szervezet

kiválasztja azokat, amelyeket alkalmaz, és ezeket minden roncsolás-

ANYAGVIZSGÁLÓK LAPJA 2003/2

RmV-HELYZETKÉP

Szabványosítás
mentesen vizsgáló számára felajánlja, aki kiválaszthatja, hogy melyik
eljárás alapján szerzi meg újraminősítését.

kell irányulnia, míg az olyan új vizsgálati eljárásra, amely még nincs

A vizsgadarabokban kimutatandó folytonossági hiányok
típusai

szabványosítva, le kell folytatni a teljes minősítést. A javaslat jelenleg
nem rendelkezik olyan esetről, ha nem európai szabványt alkalmaznak
a vizsgáltra.

i

A vizsgahelyeken végzett minősítés és a tanúsító szervezet által
kiadott tanúsítás kölcsönös elfogadásának szélesebb alapokat kívánnak
teremteni, ezért meghatározzák vizsgálati eljárásokra és szakterületekre
bontva a vizsgadarabokban kimutatandó folytonossági hiányok típusait,
legkisebb méreteit, valamint a vizsgadarabok legkevesebb számát,
amellyel a vizsgáztató helynek rendelkeznie kell. Az ezekre vonatkozó
követelményeket műszaki irányelvben (TS, Technical Specification)
fogják közre adni. A műszaki irányelvet abban az esetben készítenek, ha

a szabvány tárgya még műszaki fejlődés alatt van és nem kiforrott a
műszaki
követelmények rendszere, de magában hordja azt a
lehetőséget, hogy néhány év múlva az összegyűlt tapasztalatok felhasználásával EN-szabvány készüljön helyette.

A CEN/TC 138-as bizottság a Bécsi Egyezmény keretei között az
ISO/TC 135-tel együttműködve a roncsolásmentes vizsgálók képzési
anyagainak egységesítése érdekében részt vesz a roncsolásmentes
vizsgálati eljárások képzési anyagaira vonatkozó követelmény-rendszer
kidolgozásában
A roncsolásmentes vizsgálatok minősítése
A CEN/TC 138-as bizottság munkaprogramjában szerepel WI
138091 munkaszámon A roncsolásmentes vizsgálatok minősítésének
módszertana című szabvány, amelynek célja az, hogy a különböző termékek gyártása, illetve a különböző berendezések üzemeltetése során
a minőségre jelentős hatással lévő roncsolásmentes vizsgálatok
minősítésének módszerét megfogalmazza. A szabványjavaslatra sok
észrevétel érkezett, de az biztosnak látszik, hogy az európai szabványok
helyzetét tovább fogja erősíteni e szabványnak a megjelenése. Hiszen a
javaslat szerint a minősítés nem követelmény, ha az alkalmazott eljárás
megfelel az európai szabványnak; ha az európai szabványtól van eltérés

az alkalmazott vizsgálat során, akkor a minősítésnek az eltérés hatására

Az EN 473 szerinti tanúsítást végző szervezetek
akkreditálása
A CEN/TC 138-as bizottság állást foglalt a roncsolásmentes vizsgálókat tanúsító szervezetek akkreditálásával kapcsolatban is. A prEN
I50/IEC 17024-et (A személyzet tanúsítást végző tanúsító szervezetek
általános követelményei) az IS0, az IEC, a CEN és a CENELEC közösen dolgozták ki és hosszas egyeztetés után fogadták el a végső tervezetét. Az EN ISO 17024 helyettesíteni fogja a jelenleg Magyarországon
is érvényes EN 45013-at (A személyzet tanúsítását irányító tanúsítási
szervekre vonatkozó általános feltételek).

A CEN/TC 138-as bizottság megállapította, hogy a prEN 150/IEC
17024 irányítási rendszert ír elő a tanúsító szervezet számára, de az
IS0/CASCO még nem készítette el azokat a vonatkozó szabványokat,
amelyek az irányítási rendszer minimális elemeire vonatkozó előírásokat
tartalmazzák. Azt javasolják, hogy meg kell várni az IS50/IEC 17024
korszerűsítését, amikor már az irányítási rendszerre vonatkozóan is teljes lesz a követelmény-rendszer. Másrészről felhívják a figyelmet arra,
hogy mind az EN 473, mind az ISO 9712 merev (dátumozott) hivatkozást tartalmaz az EN 45013:1989-re, ami azt jelenti, hogy amíg az EN
473, illetve az I50 9712 korszerűsítésekor nem építik be a bennük
hivatkozott szabványok korszerűsített változatait, módosításait, addig az
EN 473, illetve az I50 9712 alkalmazásakor csak a bennük hivatkozott

szabványokat szabad alkalmazni.
A bizottság levélben kereste meg az EA-t (az európai akkreditációkat
koordináló szervezetet) azzal, hogy hirdessen meg a kiadványában az
ISO/IEC

17024 alkalmazására vonatkozó átmeneti, türelmi időszakot,

legalább az EN 473 következő korszerűsítéséig, az EN 473 szerinti
tanúsításokat végző szervezetek számára,

Beszámoló a roncsolásmentesen vizsgáló
személyzet képzésének, illetve minősítésének
szabályozásával foglakozó ISO/TC 135 és
CEN/TC 138 bizottságok munkájáról
Tarnai György
Testközelben van az EU-csatlakozás. A roncsolásmentesen vizsgáló
szakemberek is fokozódó figyelemmel foglalkoznak a szakmai jövőjükkel. Nem lehet vitás, hogy határon belül és kívül, a beilleszkedésünket
alapvetően befolyásolhatja majd, hogy milyen mértékben fogadják el a
hazai minősítés követelményrendszerét. Az ÍSO/TC 135 és a CEN/138
műszaki bizottságoktól kapott munkaanyagok felmérése, elemzése jól
segítheti a kérdés megválaszolását.
Az MSZT megbízásából hazánkat én képviselem az ISO/TC 135 bizottságban.(A bizottság tagjait lásd a beszámoló végén).

A bizottsági munka formája: e-mail levelezés, anyagok készítése
és megküldése, találkozók szervezése. A két bizottság kölcsönösen tájékoztatja egymást, a dokumentumokat is megküldik egymásnak A rendszeresen megküldött dokumentációk csoportosítást és rövid jellemzését
a melléklet tartalmazza.
Áttekintve az egyes roncsolásmentes vizsgálatok minősítési követelményeit - itt a cikkben az eredeti javaslatokból csak jellemző példarészleteket mutatunk be, mégpedig az ultrahangvizsgálat egy szintjének vertikális,

a folyadékbehatolásos

vizsgálat

1-3

szintjeinek

horizontális

elemzése céljából, valamint az oktatási követelményekből egy részletet
a 66. oldalon — a következőket állapíthatjuk meg:
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Következtetések
" A tematikák tartalma (egyes esetekben), súlyozása eltér a hazai gyakorlattól.
" A szintekhez rendelt követelmények vertikális és horizontális rendszere
felismerhető.
" Az általános és a szakterületi követelmények aránya logikus és arányos.
" A követelmények értelmezése világos.
" A képzéshez és a vizsgáztatáshoz tartozó tárgyi feltételek (pl.: vizsgaés gyakorló darabok, jegyzetek stb.) csak jelentős anyagi és szellemi
ráfordítással teremthetők meg.
Feladatok, javaslatok
" Az anyagoknak megfelelő rendszer átvételének az időszükséglete jelentős és minden késlekedés veszélyezteti az ajánlott követelményeknek megfelelő minősítési rendszer megvalósíthatóságát.
" Csak az érdekeltek tervszerű és összehangolt munkájával lehet megteremteni a javasolt feltételeket.
" Folytatni kell a bizottsági munkát, és ki kell használni minden tapasztalatot (anyagot, információt stb.), amelyhez ilyen módon hozzájuthatunk.
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Melléklet:

az ISO/TC 135 munkacsoportól kapott szabványosítási anyagok
Előzmények
2001. év negyedik negyedében bejelentette
az MSZT az ISO/TC 135 munkacsoportjánál ne-

NDT - TRAINING GUIDELINES - Method Ultrasonic testing Draft of Syilabus for level 1 and, 2 NDT personnel
Prepared by WG 2
At lhe time being lhe syllabus for level 3 is not yel ready For examination by AHG 8 at tha meeting on 18" of Nov. 2002

vemet, illetve az e-mail címemet, azzal a céllal,

hogy az MSZT/MB 410-et elektronikus levelező
tagként képviseljem.
Az ezt követő időben felkerültem az ISO/TC
135 műszaki bizottság levelező listájára. Mivel az
ISO/TC 135 és a CEN/TC 138 műszaki bizottságok szoros együttműködésben dolgoznak, a
kapott anyagok az európai javaslatokat is tartalmazzák.

A dokumentumok csoportosítása
felsorolásszerűen,
illetve — rövid — jellemzése
A következőkben, a hivatkozott bejelentés óta
kapott, rövidebb-hosszabb anyagokat csoportosítottam önkényesen, céljuk és tartalmuk figyelembe vételével.

Szervezéssel foglalkozó e-mailek
- HOTEL GUIDE,
20910,
— CEN/TC 138/AHG
the 15! meeting of
NDT - Guidelines
9:30, 2001-12-10,
- CEN/TC 138/AHG

2002.

01. 29., GUIDEDO

Contents

Level 1

1 Intraduction,
Terminolagy

jrask eno

History or NDT

testing technigues
according to products and

History af UT
Terminology of UT (EN 13304

10 axpectad discontinujties
Infuence of geometry and
sírudturs (3purdous eehoss,
sound attanuation

Receptlon and map nicatlan
(percantage and dB)
Rangé setting
l

A. atan prásantatlon

NDT - TRAINING GUIDELINES - Method Penetrant lesting Draft of Syllabus for level 1, 2 and 3 NDT personnel
Prepared by WG 4
(Comments of secretary of WG 4 : The PT Syllabus for level 1 and level 2 were already approved by CEN/TC
138AWG 4, the PT Syllabus for level 3 was nol yet confirmed by WG 4 due to lack of lime)
Contents
kA

Level 1
j

Test report

time ín h
10

Level 2
Check test report

P20

tíne in h

Level 3

timeinh

1,0

Written procedura

10

PO,5

[with check of tast

welding according to EN
1289
casting according lb EN

reports:
walding according
to EN 1290

1371-1

casting according to

torging according to
10228-2
rollad products

ÉN 1371
forging according to
10228-2

viawing conditions
relerence black No 2 (

According to EN ISO

Baslé of övaluation
0,5
P1O

3452-3)
verification the indication
gualíty
raport of simple welding,
forging, rolled products
and casting
imperfections

10
P10O

viowing conditions
reference block Nodand!

2 according to EN ISO

1,0
P15

3452-3
olher used reference
blocks
[calibralion of lest units
batch tesi report

Basic of
evalualion

1,0

vigwing conditions
reference bkuck
No 1and2
other used
reference blocks
calibration of test
units

Evaluatlon
verification the indication
guality

10
P1.5

Evaluatlon
[verification tha
indication guality

0,5

raport of imperfecüons
according to EN 1289,
ÉN 1371-1, EN 10228-2

NDT - GUIDELINES FOR NDT TRAINING ORGANISATIONS
12) NDT eguipmeni- gencrai
a)
b)

Appropciátc NDT éeguipmeént, inéluding NDT insírulnénts, accessories, calibration blocks. should bó
available in sufficient guantíty for (he number of students enrolled on ány course.
NDT eguipment should be áváilable for ihe (ull range of NDT

lechnígues within, he NDT method

being taught

4)

There should be a documented syslem for maintcnauoce am calibratáon of NDT eguipment. including
reggrds

13) NOT eguipment — recommended minimum holdings
a)

Ullrasanic Testing
At Icast one analogut ullrasonic (law detecior and a full range of probcs appropriate to thc tests (o
be conducted, including any special purpose probgs wherc reguired.
j1) . Culibration blocks and reference blocks appropriatc to lhc tesls lú be carried out.
1)

led to the constitution of the AHG, 02-05-2002,

ii) Cauplant
b)

Time ol Flighi Diffraction
i)
TOFD data collectión instmment, including specific connecting cables for data to be dísplaycd on
a computer,

14).

Computer with campaüble söftworc to interadi where neccssary with the TOFD instrument and
rcad lie TOFD data.
ti) TÖOFD scanner to include próbe jig and Nine cncoder.
A pair of $ MHz transducérs wilh matching wédges producing centre beam refractcd angles of
ív
459, 607 and 70",
S

- NRCan Test eguipment reguirements for practical examinations (ET, PT, MT and UT meth0ds), January 28, 2000
- CEN/TC 138/AHG 8 N 8, Trainig guidelines,
December 2001
— Introduction, terminology, purpose and history
of NDT, 2002-03-28, NDT Trainig
- Vibration analysis training syllabus

12

Instruments (analoglcal and
digital)
Pulss generation

Various lypes of wave
modes

AHG 8 N20205
Szakmai mellékletek

o)

Various probes (normal,
angle, dual)
,

amplilude, period, freguency,

Információt hordozó e-mailek,
illetve mellékletek

— CEN/TC 138/AHG 8 N 2E, Decisions having

4 Faulpment

wavelengih, propegation
velocity

— To the ISO/TC135/WG2 meeting, 30 April
2002, ISO TC1 10205
— Please find enclosed...
— 150/TC135/WG2 Documenits, , LISTED-10209
— Acces map
—ISOTC135WG2030124.text

— RE Unified Format020917b.text, 17-09-02,

25

aslcs
Physical definitions and lypical
paramelecs
see kuelé
zá áteg

8 N 1 E rev, Draft agenda of
CEN/TC 138/AHG 8 N 29,
for training on 2001-12-14AHG 8 Nf ata
8 N 4rev, Composition of the

— IS0/TC135/WG2 N 14.text,
1S0/TC135/4G2020917.text, 17-09-02,
— IS0/TC135AWG2 N 10.text, 17-09-02
— 150/TC135/WG2 N 12.text, 17-09-02

§

Implamentatton of the

Terminology of NOT (EN
1330-1 and -2)

Report aad

— 31 Sector — IAEA.text, WG",

[Various döfocis retated to
ti

1he defined sectors

peeetNe máthamatióal

method and
aggocialod
Knowledge

Evaluation

— CEN/TC 138/WG 8, Report on ist meeting of
CEN/TC 138/AHG 8...

3 Application of

on various products [ processes and services
Inducad defects related to

9
History
of NDT
ny
.

2 Physicat
principles of tha

AHG 8, 2001. 12.06., N 40205,

66

rergorítet

e a
2.5

v) . Approprlate calibration blocks.
vi) Connecting cables for all parts of (hc cguipment
vii) Water-based couplant,
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— United Format of Training (IS0/TC185A4G2 and CEN/TC 138/AHG 8
— Barcelona June 2002), Unified Form
- United. Format of Training (ISO/TC135AWG2 and GEN/TE 138/AHG:8

- Barcelona June 2002),

zati

— Syllabus Radiography Leve 1, Level 2,
-— CEN/TC 138/AHG 8 N 24E, NDT training guidelines, Ultrasonic testing, Draft of Syllabus for level 1, 2 and 3 NDT personnel, ...for 181h of
November 2002, AHG8 N24
— CEN/TC 138/AHG 8 N 22E, NDT training guidelines, Method leak
tightness testing, Draft of Syllabus for level 1, 2 and 3 NDT personnel,
... for 18 of November 2002, AHG8 N22
— CEN/TC 138/AHG 8 N 26E, NDT training guidelines, Penetrant testing,
Draft of Syllabus for level 1, 2 and 3 NDT personnel, ...for 18 of
November 2002, AHG8 N26
- CEN/TC 138/AHG 8 N 26E, NDT training guidelines, Acoustic emission testing, Draft of Syllabus for level 1, 2 and 3 NDT personnel, ...for

18h of November 2002, AHG8 N27
- CENYTC 138/AHG 8 N 28E, NDT training guidelines, Magnetic testing,
Draft of Syllabus for level 1, 2 and 3 NDT personnel, ...for 18" of
November 2002, AHG8 N28
- CEN/TC 138/AHG 8 N 29, NDT - Guidelines for training organisations,
7 draft, 1 rev 0 dated 5. 09. 2002,
— CEN/TC 138/AHG 8 N 34, NDT training guidelines, Brief minutes of
the meeting held on 2002-11-18-8h30, AHG8 N34 cRo
- IAEA-TECDOC-628/Rev. 1, Training guidelines....

A dokumentumok jellemzése
-— Az anyag a találkozón résztvevők költségtervezéséhez ad támpontot,
— A 2001. 12. 14-i CEN/TC 138/AHG 8 munkacsoport ülésének a címe,
javasolt napirendje:
" NDT - képzési irányelvek"
" Nyitás

e Üdvözlés
" Napirend elfogadtatása (AHG N 1)
" Az ad hoc csoport feladatai (AHG N 2)
" Egy egységesített formának a kidolgozása az NDT képzés tanmeneteinek a részére. Vita. (ICNDT anyagok. AHG N 3 és N 5)
" A következő találkozónak az előkészítése (dátum, hely, házi feladat)
" Egyéb ügyek
" Határozatok helybenhagyása
. Zárás
- A CENYTC 138/AHG 8 tagok adatai
— Az I50/TC135 WG2 találkozó meghívója, címe és napirendje, a tagok
adatai:
" NDT - képzési irányelvek"

. Tagok
" A találkozó bevezetése, a projekt bemutatása, feladatok, munka-

—
—
—
—

módszer)
" Az 1. CEN/TC 138/AHG 8 találkozó eredményeinek az ismertetése
" Javaslatok a tagoktól
" A találkozó értékelése
" Vegyes
" Következő találkozó
, Zárás
E-mail (150/T1C135 WG2)
150/TC135 WG2 anyagok felsorolása (N1-N15)
Párizs-térkép
E-mail (150/TC135 WG2), a 2003 évi találkozó előkészítése
A 2001. 12. 14-i CEN/TC 138/AHG 8 munkacsoport ülésének jegyzőkönyvéből néhány jellemző rész:
. ,, különösen fontos az EN 473 és az IS0 9712 harmonizálása a
közeljövőben... (3.)
s Az RT, UT, ET, MT és PT anyagok kiosztásra kerültek
" Az 1. szint, illetve a 2. szint szakterületeinek a tematikájával is foglalkoztak
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— E-mail (150/TC135 WG2), hozzászólás a szakterületi tematikák el
készítéséhez
— E-mail (I50/TC135 WG2 N 14), 3 javaslat az anyagok javítására
— E-mail (150/TC135 WG2 N 10), hozzászólás az egyesített termatikákhoz
— E-mail (150/TC135 WG2 N 12), vita a tematikák részleteiről
— E-mail (150/TC135 WG2 N 13), vita a tematikák részleteiről
- CEN/TC 138/AHG 8 anyag, azokat a határozatokat ismétli meg, amelyek az AHG megalakításához vezettek;
" 219. határozat (1999) tárgya: Műszaki jegyzőkönyv az EN 473 támogatására (az NDT képzéshez szükséges tematikák elkészítését
szorgalmazta)
"252. határozat (2001) tárgya: NWI (Új Munka Részletek)
a Tematikai irányelvek" (az új irányelvek kialakításánál a CEN/TC
138 és az ISO/TC 135/WG 2 munkacsoportok közötti együttműködés szükségessége, az egyesített formátum kialakítása)
. 5. határozat — 2001: Az ISO/TC 135 javaslata egy új munkacsoport
megalakulására (150/TC135 WG2, A. Kozlowsky szervezésével) a
képzési irányelvek kidolgozására
— Készülék (eszköz) követelmények a gyakorlati vizsgákhoz a vizsga
központok számára (ET1-2, PT1-2, MT1t-2, RT1-2, UT1-2)
- CEN/TC 138/AHG 8 N8, NDT képzéshez egyesített tematika-forma,
táblázat, 1. határozat: A munkacsoportnak meg kell határozni az EN
473-hoz az általános és a termék EN szabványokat 2002. június 1-re
— H. Heidt anyaga (javaslat), ,Az NDT bevezetése, terminológiája, célja
és története"
" Az NDT feladata
" Az NDT személyzetének a feladata (etika)
" Az NDT története
. Trendek az NDT-ben
. NDT terminológia
. Speciális NDT eljárások története
— Rezgésanalízis képzési tematika
— A képzés egyesített formája (150/TC135 WG2 és CEN/TC 138/AHG 8

N8) (72)

— A képzés egyesített formája (150/TC135 WG2 és CEN/TC 138/AHG 8
N8) (mérlegelhető és szükséges anyagok)
— Részletes RT1-2 tematika, ISO 9712-höz
- CEN/TC 138/AHG 8 N 24E: NDT - képzési irányelvek, WG 2 munka-

csoport, UT1-2, (az adott időpontban a 3. szintre még nem készült el)
- CEN/TC 138/AHG 8 N 22E: NDT - képzési irányelvek, WG 6 munkacsoport, LT1, 2 és 3

- CEN/TC 138/AHG 8 N 26E: NDT - képzési irányelvek, WG 4 munkacsoport, PT1, 2 és 3
— CEN/TC

138/AHG 8 N 26E: NDT - képzési irányelvek, WG 7 mun-

kacsoport, AT1;, 2 és 3
- CEN/TC 138/AHG 8 N 28E: NDT - képzési irányelvek, WG 5 munkacsoport, MT1, 2 és 3
- CEN/TC 138/AHG 8 N 29: NDT - irányelvek az NDT képzések szervezési követelményeire
" Bevezetés
" Képzési szervezés vezetése
" OMS
" A képzések bevezetése
" Tanfolyami értékelés
" A tárgyaknak és a jegyzeteknek a tanfolyami felsorolása
" Kedvezmények
. Tanfolyami meghatározások
" Könyvtár
" Oktatók
. A tanfolyam jegyzőkönyvei
" NDT berendezések - általános
" NDT berendezések - ajánlott minimuma részletezve az eljárásokra
— CEN/TC 138/AHG 8 N 34: NDT - képzési irányelvek, Rövid összefoglalás a 2002. 11. 18. találkozóról
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" A munkacsoportok együttműködésének az értékelése
" Általános megbeszélés, következő időpont: 1003. március 31.
" WG 1 RT (N 20), következtetés: Mérlegelni kell az IS0 szintekhez
adott hozzászólásokat
" WG 2 UT (N 24), következtetés; Gyakorlatilag kész az anyag
" WG 3 ET (N 21), következtetés: Újra gondolásra van szükség (főleg az idő, és 99 kérdésekben)
" WG 4 PT (N 26), következtetés: Az anyagot megerősítették a WG
4 tagjai
" WG 5 MT (N 28), következtetés: Az anyagot körözni kell még
hivatalból a WG 5 tagjai között az elfogadás céljából
. WG6LT (N 22), következtetés: Széles konzultációra van szükség
az anyag elkészítéséhez
" WG 7 AT (N 27), következtetés: Nincs határozott megjegyzés az

anyag körözésére a WG 7 tagok között, mert nem volt kész
" WG 8 VT (N 27), következtetés; Az elméleti és a gyakorlati időt
szét kell választani és a 3. szintet is hozzá kell adni
" WG 10 X-ray szóródásos vizsgálat (N 25), következtetés: Több
kérdésben ki kell egészíteni

" Következtetések:
p- Az elfogadható időtartam minimumát meg kell határozni órára
bontva az elmélethez és a gyakorlathoz szétválasztva
p- A3. szinthez javasolt időket is meg kell adni
p- Az eltérő javaslatokat harmonizálni kell (pl.: meg kell adni néhány hivatkozási szabványt és másokat nem). Az összes
anyaghoz meg kell adni a hivatkozásokhoz a szabványokat.
Ha az ipar haszná! például ASTM szabványokat, azokat is
beleértve.
: Irányelvek az NDT képzések szervezéséhez, az anyag legyen
kidolgozva az ISO/TC 135/WG 2 ahg8-ahg29 munkacsoportok következtetései és a kapott hozzászólások alapján. A végső szöveg
,N 29 javítása a CEN/TC 138 által". A javított anyagot az ISO/TC
135/WG

2 munkacsoporthoz

kell elküldeni, amely a következő,

2003. január 27-i találkozáson megtárgyalja.
" Következő találkozó időpontja 2003. május 19. (Párizs)
— IAE-TECDOC-628/Rev. 1, Tanfolyami irányelvek a roncsolásmentes
vizsgálati eljárásokhoz, 2002 Kiadás (307 oldal)

Rövid összefoglalás
A szervezéssel foglalkozó e-mailek— lényegében - az ülésekkel kapcsolatos információkat tartalmazzák (pl.: hely, időpont, napirend stb.).

Uj CEN-szabványok (szerkesztőségünk címfordításai)
— EN 583-4:2002; Roncsolásmentes vizsgálat. Ultrahangos vizsgálat.
4. rész; A felületre merőleges folytonossági hiányok vizsgálata.
-— EN ISO 9934-2:2002; Roncsolásmentes vizsgálat. Mágnesezhető

poros vizsgálat. 2. rész: Érzékelő közegek.

- EN 12517:1998/A1:2002; Hegesztések roncsolásmentes vizsgálata.
Hegesztett kötések radiográfiai vizsgálata. Elfogadási szintek.
- EN ISO 6721-1:2002; Műanyagok. A dinamikus mechanikai tulajdon-

ságok meghatározása. 1. rész: Általános elvek.
-EN ISO 12058-1:2002; Műanyagok. A viszkozitás meghatározása
golyós viszkoziméterrel. 1. Rész: Hajlított csöves módszer.
-EN 12814-7:2002; Hőre lágyuló műanyag félkész-gyártmányok
hegesztett kötéseinek vizsgálata. 7. rész: Szakítóvizsgálat, leszűkített
keresztmetszetű próbatesttel.
-EN ISO 9513:2002; Fémek. Nyúlásmérő kalibrálása egytengelyű
húzásnál.
-EN ISO 14577-1-3:2002; Fémek. Műszerezett 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.
— EN ISO 14284:2002; Acél és vas. Mintavétel és minta-előkészítés a
kémiai összetétel meghatározásához.
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Mivel az MSZT csak levelező tagságot vállalt, ezért ennek a csoportnak
a tartalma kevésbé fontosak.
:

Megjegyzésként szolgáljon, hogy —bár — az itt közölt adatok csak
rövid távon érdekesek, azonban a napirendek tartalma jelzésértékű.
Az információt hordozó e-mailek, illetve mellékletek csoportjába azok
az anyagok sorolhatók, amelyek valamilyen szakmai kérdésben személyi véleményeket, érveléseket, módosító indítványokat tartalmaznak, tehát az anyagok kialakulásával kapcsolatos ,szülési fájdalmakat" tükrözik. Tartalmuk felmérésénél azt is figyelembe kell venni, hogy a szabályozások irányát az előkészítésnél megfogalmazott javaslatok elvetése
vagy elfogadása — időnként — jobban jellemzi, mind a kiadott anyagok
tartalma.
A szakmai mellékletek közé azok a szakmai anyagok kerültek, amelyeket egy-egy munkacsoport készített el és a felkészítés, a minősítés
szempontjából fontos kérdésekben összefoglalja azokat az ajánlásokat,
amelyek betartását indokoltnak tartja. Ezek az anyagok, a rövid formátumtól (pl.: a rezgésanalízisnél az óraszámok tárgyi részletezését tartalmazó táblázat), egy eljárás tematikáján (pl.: a folyadékbehatolásos
eljárás 1-3. szintjéhez tartozó tematika-javaslata) keresztül, az atomerőműi szakterület roncsolásmentes vizsgáló személyzetének a követelményrendszerét összefoglaló anyagig (IAEA-TECHDOC-628/Rev. 1)
terjednek.
Az itt közölt információk — még munkafázisban is — kiemelt fontossággal bírnak, mivel a közeljövőben számolnunk kell ezeknek a követelményeknek az elfogadásával, bevezetésével, illetve a szabványokban
való megjelenésükkel,

List of experts of IS50/TC135/WG2 - a szakértők jegyzéke:
Canada — Mr. Douglas J. Marshall. Managing Director, Canadian Institutefor
NDE
France
Mr. Albert Kozlowski, Convener of ISO/TC135/WG2
Germany . Herr Dipl.-Ing.Ralf Holstein, Deutsche Gesellschaft
fürzerstörunggsíreie Prüfung e. V; (DGZÍfP); Herr Dr.-Ing. D.
Henning, Sector Cert
Hungary" Mr. György Tarnai, Magyar Szabvanyügyi Testület, "Expert as an
electronical correspondent
Japan
Dr. Norikazu Ooka, Japan Atomic Energy Research Institute
Poland
Dr. Gracjan Wisniewski, Urzad Dozoru Technicznego
United Kingdom Mr. John Thompson, Certification Services Division, BINDT
USA
Mr. Michael L. Turnbow, Inspection Services Organization (150)
Tennessee Valley Authority

- EN 820-1:2002; Korszerű műszaki kerámiák. Monolit kerámiák vizsgálati módszerei. Termomechanikai tulajdonságok. 1. rész: A hajlítószilárdság meghatározása növelt hőmérsékleteken.
-— EN 12789:2002; Korszerű műszaki kerámiák. Kerámia kompozitok
mechaniaki tulajdonságai nagy hőmérsékleten levegő atmoszférában.
A hajlítószilárdság meghatározása.

- EN 658-2:2002; Korszerű műszaki kerámiák. Kerámia kompozitok
mechanikai tulajdonságai szobahőmérsékleten. 2. rész: A nyomási tulajdonságok meghatározása.
— EN 1071-2:2002; Korszerű műszaki kerámiák. Kerámia-bevonatok
vizsgálati módszerei. 2. rész: A bevonat vastagságának meghatározása a kráternyomó módszerrel,
- EN 1966:2002; Szerkezeti ragasztások. A felület jellemzése a hárompontos hajlítással meghatározott tapadással,
- EN 14020-2 és -3:2002; Erősítések. Az üvegtextíl jellemzői. 2. rész:
Vizsgálati módszerek és az általános követelmények. 3. rész:
Különleges követelmények.
-EN ISO 3146:2000/AC:2002; Műanyagok. A részben kristályos
műanyagok olvadási viselkedésének (olvadási hőmérséklet vagy -tartomány) meghatározása a kapillárcsőves és a polarizációs mikroszkópos módszerekkel.
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Szabványosítás

Az MHEE rövid válasza a Vitaindító gondolatok

az MSZ EN 473:2001 hazai értelmezéséről című,
az Anyagvizsgálók Lapja 2002/4. számában megjelent cikkre
Tekintettel arra, hogy a cikk vitaindító gondolatokat" vet fel, elviselhetők a valós állítások mellett a valótlanok is; és hogy a cikk a tanúsítási
rendszerben egymással összefüggő szervezeti, szakmai és ezen belül
személyi (helyenként egyes szám első) kérdéseket, felvetéseket, állításokat és javaslatokat (amelyek objektivitása megkérdőjelezhető) tartalmaz, ezért csak néhány korrekciót sorolnék fel:
-— az ATB a mai napig sem lett felosztlatva;
— a továbbfejlesztett MSZ EN 473:2001 bevezetése még a szabvány
megjelenése előtt megkezdődött; a szabvány magyar nyelven történő
megjelenése az MHtE pénzügyi támogatásával vált lehetővé, valamint
egy rendszer folyamatos működés közbeni átalakítása csak fokozatosan
lehetséges (pl. az elmúlt fél évben már új 4 feleletválasztásos
tesztkérdéseket alkalmazunk) a dolgok természetéből, valamint pénzügyi lehetőségekből adódóan is (különben csak egy megjegyzés: egy
szabvány - ha azt jogszabály nem rendeli el — nem kötelező az ,A" mellékletben szereplő területi bontás pedig egyáltalában nem az);
— a minősített személyek érdekében tett megjegyzésekkel messzemenően egyetértünk;
- a tematika és követelmény sorrendisége éppen ,Európában"
először a követelmények (a szükséges ,kimenet") meghatározását, majd
ennek szolgálatában a tematikák, oktatási programok elkészítését jelentik (pl. ezt a sorrendet követi az uniós mintára átalakított állami oktatási
rendszer is, ami rendeletben is megfogalmazott és valóban a 40 éves —
hazai — történetben példa nélküli;
— ami a globalizáció megjelenésének kérdését jelenti a szabványosításban — nem eltérőek a vélemények;

-— ami viszont a ,tematika", az ,órára lebontott tematika", a ,követelmények", ,a követelményrendszer", a ,minősítő vizsga követelményei"
szavak különböző szóösszetételű megjelenését illeti, talán értelmezni
kellene ezeket először külön-külön, majd azokat megfelelő és nem egyéni módon értelmezve — mindig a pillanatnyi célnak megfelelően — használni;

— ,az MHtE által erőltetett döntések" kérdéssel kezdődő fejezetben
egyetlen valós tény — hála az Istennek — nem szerepel az általunk érzett
felelősségen kívül;

— a cikkben helyenként megemlített nemes célokkal egyet lehet és
kell érteni, de nem biztos, hogy mindig és mindenütt a kinyilatkoztatás"
és tévedhetetlenség, vagy ,csak így jó" alapján és erejével.
A cikkel kapcsolatos kései MHtE reagálás oka a Marovisz vezetőségével való egyeztetési kísérletek reménye (mert először csak a cikk
szerzője egyedül ért rá az egyeztetésre, második esetben pedig elzárkó-

zott egy teljes vezetőség részvételével történő egyeztetéstől) és eredménytelensége.
(Meg kell azt is említeni, hogy az MHtE igazgatótanácsa 9 fős ,ad
hoc" szakmai bizottságot hozott létre a cikk állításainak vizsgálatára és
javaslatok kidolgozására.)
Dr. Szabó Béla,
az MHtE igazgatója

Megjegyzések , Az MHIE rövid
válasza a Vitaindító gondolatok...."
c. cikkhez
Megítélésem szerint, nem illik szakmai vitát személyekre vetített
megállapításokkal , megerősíteni", szakmai érveket — a kívülállók által —
ellenőrizhetetlen állításokkal helyettesíteni. Az itt követőző megjegyzésekkel csak a ,rövid válasz" egyes, félreérthető részeit szeretném
pontosítani.
Az ATB vitatott feloszlatása azért érdekes kérdés, mert ez hivatalosan, záró ülés keretében megtörtént. Kiegészítésként elhangzott, hogy
az MHtE, ha valami fontos kérdésben ez szükséges, fel fogja újítani a
kapcsolatot. Kb. két éve nem volt fontos kérdés... (Tarnai György ATB
titkár.)
Az én egyeztetési készségem megkérdőjelezéséhez van hozzáfűzni
valóm. Az első alkalommal sem értem rá, mert tanítottam, és ez ismert

volt, de a meghívónak még így is eleget akartam tenni, bár semmilyen
előzetes időegyeztetés nem volt. Az MHtE, egy órával a meghirdetett
időpont előtt, lemondta a találkozót. A második esetben az a kérésem,
hogy valaki közölje, hogy ki hívott meg levélben vagy szóban engem az
egyeztetésre? Egyébként az adott időpontban is tanítottam...
A valós, szakmai kérdések megtárgyalására alkalmas lesz a Konferencia Egerben, és remélem, szóba kerülnek ott azok az érvek és ellenérvek is, amelyek az MSZ EN 473 vagy más szabályozással érintettek
jövőbeli sorsával kapcsolatban felmerülhetnek.
A Szakmai vita egyik tervezett időpontja: 2003. április 9-e, 13 óra, és
erre minden érdeklődőt elvárok, akinek kedve és módja van ezen részt
venni,
Tarnai György

HÍREK
SZINKROTRON-SUGÁRFORRÁST helyeztek üzembe a Karlsruhe-i Kutatóközpontban Németországban. Az ipari igények kielégítésének sugárzási időtar-

A nagyobb átmérőjű érzékelők mérőhossza 25 mm. A mérőrendszer Colpittsoszcillátortal működik, amelynél az érzékelő az oszcillátor rezonancia-tekercse.
Részletes tájékoztatás a www.althen.de honlapon olvasható.

hazai és a nemzetközi kutatási programok igényeivel, A szinkrotron-sugárzással

A SZENNYEZŐK DERÍTENEK FÉNYT A POLIMEREKRE. Egy cseppnyi
szennyezőt tartalmazó műanyagból készült diódák (LED-ek) jelenthetik a nagyobb teljesítménnyel fényt emittáló szerves optóelektronikai eszközök fejleszté-

tamát az Anka GmbH. szervezi, és a kutatóközpont koordinálja összhangban a
betekintést nyerhetünk roncsolásmentesen az anyag felületi és belső jellemzőlbe, Vizsgálható segítségével az anyag összetétele, szerkezete, valamint kémiai,

elektrokémiai, mágneses és mechanikai tulajdonságai, Részletes tájékoztatás
olvasható a www.fzk.de honlapon.
RONCSOLÁSMENTES CSOVIZSGÁLAT, A DC-MFL (direct current magnetic
flux leakage) Förster készülék a Defectotest DS 2000-re alapozott vizsgáló-

berendezés. Kezelésére a tapintás érzékeny Matrix-Displayrés az one-line segédfunkció szolgál. Minden szükséges beállítást a vizsgált cső méretéből (átmé-

rő, falvastagsái ha szakértőrendszer automatikusan kiszámít. Az adatbánk rendszerrel az eredmény-elemzés könnyen elvégezhető, és az adatok biztonságos
kezelése mellett a Foersternet lehetővé teszi az összes decentralizált kezelést.

Részletes tájékoztatás olvasható a www.foerstergroup.de honlapon.
ÖRVÉNYÁRAMOS KD 2440 TÁVOLSÁG- ÉS UTMERŐ RENDSZER érzékelői-

nek választékát a gyártó, az amerikai Kaman Instrumentation jelentősen kibővítette. A 4 és 8 mm homlokátmérőjű standard érzékelők mellett 8 db további érzékelő Is kapható a 2— 50 mm átmérőtartományban. A 2 mm átmérőjű érzékelő
— mely a dízelolaj-adagolóba is bevezethető - mérési dinamikája 10 kHz, és mé-

rőútjának egészen 0,5 mm-ig jobb a felbontóképessége és az Ismételhetősége,
ANYAGVIZSGÁLÓK
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sének útját. A Physical Review Letters közelmúltban megjelent számában arról
olvashattunk, hogy a pólimert igen kis mennyiségben szennyező palládium atomok foszforeszkálóvá teszik az anyagot.
A polimer LED-eket társított polimerekből gyártják, ugyanis a szerves molekulák ismétlődő láncai bővelkednek a szénatomok közötti kettős kötésekben.
Az ilyen LED-eket remélhetőleg formába öntött polimerből gyárthatják, és színük
könnyen hangolható lesz. Övatosságra intő tény viszont, hogy a villamos energia nagy része hővé alakul fény helyett.
A kutatók Németországban azt találták, hogy egy új, társított polimerből ké-

szült LED a várt kékes-zőld szinű fény helyett rózsaszínűt emittál, viszont ez a
feszültség lekapcsolását követően is egyenletesen fennmarad, A vizsgálatok kimutatták a polimerben a szintéziséhez katalizátorként felhasznált palládium 80
ppm-nyi. maradékát, Az már tény, hogy a. fémszennyezés intenzív fény-kibocsátása készteti a műanyag -Eb-akel. A hatásmechanizmus kutatása azonban
még folyamatban van. (CERN Courier, November 2002)
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Kis- és középvállalkozások pályázati
lehetőségei az Európai Unió 6. Kutatási,
Technológiafejlesztési és Demonstrációs
Keretprogramjában
Barkó József"

A 6. keretprogramról általában
Mi tekinthető KKV-nak! a 6. KP-ban való részvétel szemszögéből?
KKV-nak tekinthető az a cég, amely
— nem kutatóközpont, kutatóintézet vagy konzultatív cég,
- kevesebb, mint 250 alkalmazottat foglalkoztat,
-— az éves forgalma nem haladja meg a 40 millió ?-t, vagy a mérleg
főösszege nem haladja meg a 27 millió ?-t és
— független, azaz legfeljebb 25 90-nál kisebb mértékben birtokolja nem
KKV-nak minősülő szervezet (kivétel ez alól: közhasznú befektető társaság, kockázati tőketársaság, intézményi befektető)
Megjegyzés: a definíció és a ? keretszámok később változhatnak!
Érdemes a KKV-oknak bekapcsolódni

a keretprogramba, mert

— nagy az innovációs kényszer, de ily módon megszerezhetők az új, versenyképes technológiák, illetve bevezethetők a korszerű, versenyképes termékek és szolgáltatások;
— fejleszthető a nemzetközi kapcsolatrendszer, amely új lehetőségeket
nyújt a KaF és üzleti együttműködésre;
-— beépülhetnek a hálózatba;
— a nemzetközi dimenziók beépülnek a vállalati stratégiába és
— a tudásbázissal való kapcsolatok kiszélesednek.
Milyen támogatási programokba kapcsolódhatnak be a KKV-ok?
— A 7 tematikus prioritás területén meghirdetett akciókba, mégpedig:
— az integrált projektek (IP),
— a kiválósági hálózatok (NoE) és
— a célzott kutatási projektek (STRP) révén.
A KKV-ok által elnyerhető támogatás az akciók költségvetésének min. 15
99-a, min. 1,7 milliárd ?.
- A tudomány és technológia minden területén, tematikus kötöttség
nélküli KKV specifikus akciókba, mégpedig:
— a kollektív kutatásba (a program előzetes költségvetése 100 millió ?.)
— a kooperatív kutatásba (CRAFT) (a program előzetes költségvetése
295 millió ?)
A KKV-k szerepe a projekt megvalósításában lehet:
— kutatás-fejlesztés,
— technológia szállító,

— a K4F eredmény technologizálója, adaptálója,
— végfelhasználó,
— szállító,
— a technológia-transzfer résztvevője,
— irányító, szervező, koordinátor,
— a szellemi tulajdon védelme,
-— betanítás, betanulás.
Milyen intézkedések segítik a KKV-ok részvételét?
A 7 tematikus prioritás területén meghirdetett akciókban:
- részt vesznek a KKV-okat tömörítő szervezetek és
— hatással vannak a KKV-ok bevonásával kapcsolatos értékelési kritériumok közötti preferenciák meghatározására;

— a pályázati felhívások a KKV-ok számára fontos tématerületeken
" Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkárság kutatás-fejlesztési stratégiai
főosztály
1 KKV - kis- és középvállalkozás
70

. költségelhatárolás lehetőséget kínálnak a KKV résztvevők bevonására alkalmas take-up tevékenységre;
. lehetőséget adnak a szerződés kiterjesztésének új KKV résztvevők
bevonása céljából;
" speciális rendezvényeket: konferenciákat, szemináriumokat szerveznek a KKV-ok és KKV-okat tömörítő szervezetek részére
tájékoztatás, és kapcsolatteremtés céljából;
, gazdasági és technológiai tájékozódás (ETI) programokat kínálnak
a közvetítő szervezetek részére a klaszterek, a hálózatok, a régión

túlnyúló kooperáció és a KKV-ok részvételének elősegítése céljából.
KKV specifikus akciók:
- a kooperatív kutatás (CRAFT) és
-— a kollektív kutatás területén.

KKV specifikus akciók
Kooperatív kutatás (CRAFT)
- A CRAFT program lényege
A különböző országokban bejegyzett KKV-ok csoportja — fejlesztési
igényét kielégítendő — kutatási, technológia-fejlesztési megbízást ad a
KaF feladat megvalósításában kompetens kutatóintézeteknek.
A K4F eredmény hasznosításáról a KKV-ok csoportja rendelkezik.
A K4F feladat megvalósításának költségeit a projekthez nyújtott
támogatásból teljes egészében fedezik,
A projekt futamideje 1-2 év lehet.
- A CRAFT projekt résztvevői, a konzorcium tagjai
Legalább öt résztvevő, legalább három különböző tag- és társult
országból, kettő közülük feltétlenül tag- vagy csatlakozó országból való
legyen és az alábbi szervezettípusokból álljon:
-— legalább három, egymástól független KKV két különböző tag- és társult országból, az egyik közülük feltétlenül tag- vagy csatlakozó országból való legyen;
-— legalább két, a fenti KKV-októl független K--F kivitelező két különböző
tag- és társult országból, az egyik közülük feltétlenül tag- vagy csatlakozó országból való legyen;
— öt közül az egyik a konzorcium vezetője a koordinátor.
A Bizottság a koordinátorral köt szerződést. A koordinátor szervezi és
irányítja a projekttevékenységet. A felsorolt szervezettípusokon kívül
más vállalatok, finanszírozók és végfelhasználók is csatlakozhatnak a
konzorciumhoz.
A konzorciumnak a résztvevők projektbéli szerepét tekintve egymás
lehetőségeit, képességeit kiegészítő szervezetekből kell állnia!
A konzorcium tagjainak egymás közötti jogviszonyát és projektbeli
szerepét szerződésben kell rögzíteni. (Ez fontos melléklete lesz a
Bizottsággal kötendő szerződésnek!)
- A támogatás és felhasználása
A támogatás a Bizottság hozzájárulása a projekt költségeihez,
mértéke: a projektköltségek max. 5096-a. A projekt költségterve 0,5-2
millió ? között lehet. A hozzájárulás legalább 4096-át a K4F megbízási
szerződésre kell előirányozni, s ennek 10096-ban fedeznie kell a KxF
munka költségeit. A konzorciumi tevékenység menedzselésének költségei 10099-ban fedezhetők a hozzájárulásból annak max. 799-ának
erejéig.
- Pályázati felhívás, a projektjavaslatok beadása
ANYAGVIZSGÁLÓK

LAPJA 2003/2

ÁLTALÁNOS HELYZETKÉP
Az első beadási határidő 2003. március 25-e volt. A felhívásra be-

érkező projektek támogatására 95 millió ? hozzájárulást különítenek el.
A második

beadási

határidő:

2003.

november

27. A felhívásra

beérkező projektek támogatására 60 millió ? hozzájárulást különítenek
el.
Februártól elektronikus a beadás.

Kollektív kutatás
- A kollektív kutatás program lényege
A szakmai szövetségek, ipari, gazdasági érdekcsoportok (IAG) megbízásából végzett K4-F azzal a céllal, hogy KKV-ok nagy közösségének
technológiai felkészültségét és versenyképességét javítsa.
A K-:F eredmény hasznosításáról a megrendelő a szakmai szövetségek, ipari, gazdasági érdekcsoportok rendelkeznek.
A K4F feladat megvalósításának költségeit a projekthez nyújtott
támogatásból teljes egészében fedezik.
A projekt futamideje 2-3 év lehet.
-— A kollektív kutatás célterületei
— Közös problémák megoldása, válaszadás közös kihívásokra (pl. új
egészségügyi, biztonsági, munkajogi, környezet-biztonsági szabályozásnak való megfelelés).
— Szabályozás előkészítése, prenormatív kutatás (pl. európai normák és
szabványok tudományos megalapozása).
— Egész ágazat(ok) technológiai bázisának megerősítése.
— Technológiai eszközök fejlesztése (pl. diagnosztikai eszközök, biztonsági berendezések).
- A kollektív kutatási projekt résztvevői, a konzorcium tagjai
A résztvevők köre legalább három különböző tag- és társult országból, kettő közülük feltétlenül tag- vagy csatlakozó országból való legyen
és az alábbi szervezettípusokból álljon:
- Legalább két független nemzeti szakmai szövetség két különböző tagés társult országból, az egyik közülük feltétlenül tag- vagy csatlakozó
országból való legyen, vagy egy tag- vagy csatlakozó országból való
európai szakmai szövetség, amelyik legalább két nemzeti szakmai
szövetséget képvisel, ezek közül az egyik feltétlenül tag- vagy csatlakozó országból való legyen.
- Legalább két, a szakmai szövetségektől független Ki-F kivitelező két
különböző tag- és társult országból, az egyik közülük feltétlenül tagvagy csatlakozó országból való legyen.
— ,KKV mag" (SME core group), amely legalább két különböző tag- és
társult országból való KKV-ból áll, s az egyik közülük feltétlenül tagvagy csatlakozó országból való legyen.
- A szakmai szövetségek szerepe a projekt megvalósításában
— irányító bizottság működtetése,
— a szövetséghez tartozó KKV-okkal való kapcsolattartás,
- az eredmények hasznosításának elterjesztése,
-— a betanítás szervezése,
— a hálózati lehetőségeik kihasználása,

—
—
-—
—
—
—

a tudományos és adminisztratív tevékenység koordinálása.
A ,KKV mag" szerepe a projekt megvalósításában
a fejlesztési igények forrása,
részvétel a projektmegbeszéléseken,
aktív részvétel egyes munkacsomagok elvégzésében,
kulcsszerep a műszaki irányításban,
az eredmények tesztelése, igazolása, felhasználása,

— kísérleti üzem felállítása,
— betanulás és betanítás,

— közvetlen és azonnali hozzáférés a fejlesztési eredményekhez — a
piaci előny kihasználása.
- A K4F kivitelezők szerepe a projekt megvalósításában
- a K4F feladat megoldása,
— kutatási jelentés, az eredmények bemutatása különböző rendezvényeken,
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— szoros

együttműködés

a

szakmai

szövetségekkel

és

a

KKV

résztvevőkkel,
-a fejlesztési eredmények elterjesztéséhez szükséges anyagok
elkészítése,
-— betanítás.
- A támogatás és felhasználása
A támogatás a Bizottság hozzájárulása a projekt költségeihez,
mértéke: a projektköltségek max. 5099-a. A projekt költségterve 2-5 millió ? között lehet. A hozzájárulás legalább 5096-át a K1F megbízási

szerződésre kell előirányozni, s ennek 1009-ban fedeznie kell a K:F
munka költségeit. A betanítás költségei 10099-ban fedezhetők a hozzájárulásból. A konzorciumi tevékenység menedzselésének költségei
10096-ban fedezhetők a hozzájárulásból annak max. 79o-ának erejéig.
- Pályázati felhívás, a projektjavaslatok beadása
A beadás kétlépcsős. A projektvázlat beadási határideje: 2003. március 25., míg a teljes projektjavaslat beadási határideje: 2003. szeptember 10.
Az első pályázati felhívásra beküldött projektek támogatására 40 millió ? hozzájárulást különítenek el.
Februártól elektronikus beadás.
— Részletes információk a 6. KP KKV specifikus akcióiról
— www.cordis.lu/fp6/sme/htm
— http:/europa.eu.int-commiresearch/fp6/index
en.htmi
— www.sme. cordis .luresearch/íp6.
support
— www.om.hu
— http://fp6
.cordis lu/fp6/calls .cím
- Jó tanács;
A projektjavaslat térjen ki minden olyan szempontra és adjon választ
minden olyan kérdésre, amelyet a projekt értékelésének kritériumai felvetnek!

Átadták a Magyar Nemzeti Minőség Díjat. Az
idén hetedik alkalommal adták át az Európai Minőségi Díj
rendszerének modelljén, 1996-ban alapított nemzeti díjat a
minőségügyben tartósan kiemelkedő eredményt felmutató
gazdálkodó szerveztek elismerésére. A kisméretű termelővállalat kategóriában az egri Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai
Eszközöket
Gyártó Kft.; a közepes méretű termelővállalat kategóriában
a szentesi Legrand
Kontravill . Villamosszerelési Rt., míg a
szolgáltató kategóriában a Pécsi Vízmű Rt.
nyerte el a rangos díjat (képünk), amelyet
Medgyessy
Péter
adott át a Parlamentben március 6-án.
s Azok,

akik ilyen

kiváló teljesítményt
nyújtanak, Európa vérkeringésébe segítenek minket. Európa
az igényességet jelenti, és ha az igényesség, a minőségtudat
uralja a magyar gondolkodásmódot, akkor Magyarország biztos nyertese lesz a csatlakozásnak" — mondta köszöntőjében a
miniszterelnök,

71

E

ÁLTALÁNOS HELYZETKÉP

Anyagi

szolgáltatások

az EU-csatlakozás

tükrében
Kiss József"

Az anyagi szolgáltatás olyan, közvetlenül a termeléshez vagy termelő szolgáltatáshoz kapcsolódó háttérszolgáltatás, amely elősegíti,
esetenként lehetővé teszi a tevékenység minőségének biztosítását,
Tágabb értelemben a ,minőségi" termelő folyamatok részének kell tekintenünk a tevékenységeknek a környezetre kifejtett káros hatásainak a
lehető legkisebbre szorítását is.

Az anyagi szolgáltatások egyik nagy csoportja a műszer- és
méréstechnikához, országos szinten a metrológiához tartozik. Másik
nagy csoportot a szabványügyi tevékenység, a szabadalmi ügyintézés
valamint a fogyasztóvédelem alkotják. Most az első csoportba tartozók
helyzetét és szerepét taglaljuk.

nal, amelynek metrológiai minősége már korábban meghatározásra
került egy magasabb szintű etalonnal.
— szükség esetén kölcsönműszer szolgáltatás, ami eszközbérletet
jelent.
— mérésszolgátatási tevékenység (egyedi vagy bevont feladatok)
- méréstechnikai szaktanácsadás (beruházás v. mérés előtt ill.
szükség esetén)
— olyan összetett szolgáltatás, amely valamennyi műszaki és
méréstechnikai feladatot felelősen ellát és átvállal.
Ez utóbbiakat később részletesen tárgyaljuk.

Néhány feladat a felsoroltakból

Országos szintű alapfeladatok
Műszer és méréstechnikai oktatás, amely összességében megoldatlan. A műszerszakok kivételével a szakmai oktatásban sem közép-,

sem felsőfokon nem jut kellő hangsúly a metrológia oktatására, jóllehet
bizonyos méréstechnikai ismereteket és gyakorlatot tartalmaznak a tantervek. Azonban a mérési eredmények korszerű kiértékelése, a
nemzetközi előírásoknak megfelelő bizonytalanságszámítás ritkán része
a tananyagnak. Jellemző, hogy sem közép-, sem felsőfokon nem lehet
metrológusi képesítést szerezni. Ezen körülmény és a minőségbiztosításban megkövetelt szintű ismeretek ellentmondása okán virágzik a
különböző formájú — tanrenden kívüli - méréstechnikai, néha metrológiai
oktatási piac. Jelen helyzet hosszú távon nem nevezhető megfelelőnek.
Országos etalonok fenntartása és hiteles minták előállítása. Ez a
feladat részben egészben - törvényi szabályozás alapján — az OMH
hatás- és feladatkörébe tartozik. A saját illetve felügyeletével működők
szolgáltatásai az idő előre haladtával egyre jobban megfelelnek a
nemzetközi előírásoknak,
Hitelesítési feladatok ellátása. Hasonlóan az előzőhöz szintén az
OMH hatás- és felügyeleti körébe tartozó feladat.
Országos műszerkalibrálási és vizsgálati hálózat kiépítése és
működtetése. Törvényi előírás szerint e feladatot a NAT van hivatva
ellátni. A NAT feladatai - többek között — kiterjednek a vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok akkreditálására (vagyis annak tanúsítására, hogy a
laboratórium és tevékenysége megfelel a nemzetközi előírásoknak,
beleértve a minőségirányítási követelményeket is), az akkreditált laboratóriumok nyilvántartására,

működésük

rendszeres

felülvizsgálatára,

felvilágosítás nyújtása az igénylők számára továbbá nemzetközi kapcsolatok kiépítése és fenntartása.
Gazdasági tevékenységként végezhető, de szükséges feladatok
(cégen belüli vagy kívüli, vállalkozásban):
- termék-megfelelőség tanúsítás végzése. Rendeleti úton előírt
körben és módon folyik a tanúsító szervezetek feljogosítása; folyamatosan bővül a lefedett termékek köre, de még távolról sem teljes.
— a műszerek visszavezetett kalibrálása. Ahol kalibrálás: a mérőeszköz mutatott értéke (vagy egy mérték névértéke) és a mérendő
mennyiség helyes értéke közötti különbség meghatározása és dokumentálása; a visszavezetettség: egy folyamatot jelent, amelynek során
egy mérőeszköz (vagy mérték) értékmutatása, egy vagy több lépcsőn át,
összehasonlított a kérdéses mérendő mennyiség nemzeti etalonjával. A
lépcsőfokok mindegyikén egy kalibrálás valósul meg egy olyan etalon" az MTA-MMSZ Kft. ny. igazgatója, szakmai tanácsadó
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Országos kalibráló- és vizsgáló-laboratóriumi szolgáltató
rendszer kiépítése
Amint azt korábban láttuk a NAT közreműködésével - törvény szabályozta módon - alakul ki.
Jelentősége: lehetőséget ad a műszereket használók számára,
hogy bizonyíthassák a műszerük által mutatott érték — egy adott bizonytalansággal — megfelel a mérendő értéknek.
Kis- és középvállalatok számára megoldhatatlan a saját kalibrálási
vagy vizsgálati tevékenység kiépítése és fenntartása, annak emberi és
tárgyi feltételei miatt. Ugyanis ahhoz, hogy egy vizsgáló- illetve kalibrálólaboratórium megfeleljen a nemzetközi előírásoknak és a — később részletezendő — feltételeknek hiánytalanul meg kell felelni, ami meglehetősen költséges.
Fontos a nemzetközi kapcsolatrendszer a kölcsönös elismerés elérése és fenntartása érdekében. A NAT jelenlegi tevékenysége lényegében megfelel a nemzetközi követelményeknek, de a kölcsönös elismerési egyezmény még várat magára (a csatlakozás után várható).
Műszerkalibrálás
A kalibrálói szolgáltatáshoz szükséges feltételek:
— eszközök (kalibrátorok, etalonok stb. visszavezetett állapotban!)
— személyzet (metrológiában bizonyítottan jártas, kellően felkészült)
— a kívánalmaknak megfelelő körülmények (szabályozott környezeti
feltételek)
— a nemzetközi előírásoknak megfelelő működési rendszer kiépítése
és működtetése.
Mindezeknek meglétét tárgyszerű bizonyítékokkal igazolni kell; az
igazolás lehet eseti, de a legmegfelelőbb az akkreditáltatás.
Műszerkölcsönzés
Az eszközbérleti tevékenység kiépítése is meglehetősen költséges
feladat, hiszen eszközöket kell vásárolni és raktározni a felmerülő
igények azonnali kielégítésére, az eszközöket rendszeresen karbantartani valamint, kalibráltatni kell, szükség esetén szakszerűen meg kell
javítani vagy javíttatni stb.; ugyanakkor folyamatosan alkalmazkodni kell
az igények várható változásához (mindig a tényleges igény fellépése
előtt!)
Mikor érdemes igénybe venni? Akkor, ha
— a meglevő műszer elromlott, vagy
— a meglevő műszer házon kívül (kalibráláson) van, vagy
— bővíteni kell a mérési kapacitást, vagy
— ritkán előforduló mérési feladat (a szakértelem megvan) merül fel,
vagy
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- vásárlás előtt szükségesnek látszik kipróbálni a teljes megfelelőséget.
Mi az előnye a beszerzéssel szemben? Az, hogy
— szinte azonnal rendelkezésre áll,
— ha szükséges, akkor szakszerű betanítás kapható a használatra,
— minden szükséges fogyóanyag folyamatosan megkapható,
— hiba esetén azonnali cserelehetőség,

-— a karbantartásról, javításról a kölcsönző gondoskodik,
— ha nincs rá szükség azonnal visszaadható, vagyis nem kell
leltározni, karbantartani, amortizációt elszámolni, nem kell rá vigyázni
(őrzött, szakszerű raktározás) és nem kell rendszeresen kalibráltani.
Magyarországon műszerkölcsönzéssel egy cég foglalkozik, míg gépés eszköz-kölcsönzéssel néhány; az igények növekedésével — mint
mennyiségi, mint minőségi értelemben - további szaporodásuk várható,

Mérésszolgáltatás
Ezt a tevékenységet intelligens" kölcsönzésnekbérletnek is szokták
nevezni, mert nem csak az eszközt, hanem annak működtetéséhez
szükséges tudást is (mérés esetén a szakszerű kiértékelést és bizonytalanságszámítást is beleértve) béreljük. A szolgáltatónál a feltételek
megteremtése — hasonlóan az eszközbérlethez — meglehetősen nagy
befektetést igényel.
Mikor indokolt igénybe venni? Akkor, ha sem eszköz, sem szakértelem vagy kellő nagyságú kapacitás nem áll - akkor és ott, ahol szükséges — rendelkezésre, Megrendelés alapján, esetileg (egyszer, kétszer
évente) felmerülő mérési feladatot elvégeztetni a szokásos, de néha

szerződés szerint rendszeres időszakonkénti igénybevétel is gyakori.
Előnyök: mindenről a szolgáltató gondoskodik. Jegyzőkönyvben
adatok, indokolt esetben szakvélemény is kapható. A felelősség a szolgáltatóé! Az előzőekben felsoroltakon túl; a szakértelmet és képességet
is csak a szükséges időre kell igénybe venni. Továbbképzésről, pótlásról nem kell gondoskodni.

Méréstechnikai szaktanácsadás
,Az okos ember más hibájából tanul" népi bölcsesség alapján jobb
kétszer kérdezni, mint egyszer rosszul dönteni.
A műszergyártók mindig a saját terméküket tartják minden feladatra

alkalmasnak, a legjobbnak és a legolcsóbbnak stb. Jobb, ha egy pártatlan tanácsadó véleményét is kikérjük, mert pl. a hazai szerviz, a fogyóanyag-szükséglet, az energiafelhasználás stb. igen fontos szempont
lehet a döntésnél, Ez a szolgáltatás részben — minden ami , gépesíthető"
illetve a világhálón működtethető — megtalálható a www.muszeroldal.hu
címen; szolgáltatásainak zöme ingyenes!

Összetett méréstechnikai szolgáltatás
Ebben az esetben minden olyan, a metrológiával összefüggésbe
hozható feladatot, problémát egy erre szakosodott szolgáltató old meg.
A szolgáltatás választékában valamennyi eddig említett tevékenység,
továbbá a műszerek, eszközök beszerzése - esetleg használt műszer
vásárlása is -, továbbá a felesleges eszköz raktározása, átirányítása
másik felhasználóhoz és adott estben az értékesítése is bele tartozik.
Az említett szolgáltatások igénybevétele fokozza a termelő/szolgáltató vállalkozás rugalmasságát, valamint alkalmazkodóképességét a
piaci viszonyok változásához, mert a lehető legmagasabb szintű szolgáltatás igénybe vételét költségtakarékosan teszi lehetővé. Ezzel
elősegíti a piacon való megmaradás esélyének növekedését (vagyis
használatuk lehet szükséges, bár nem lehet elégséges feltétel) ezért teljes körű hazai (az igényeknek folyamatosan megfelelő) kiépítésük és
működtetésük fontos feladat; annyira, hogy némi állami támogatást is
érdemelne. Ugyanis, ha az igények nagyobbak lesznek, mint a kínálat,
akkor várhatóan külföldi (elsősorban ,uniós" cégek fogják azokat
kielégíteni drágán és a haszon kivonásával.

A magyar szakmai anyanyelv jelentősége

az EU-csatlakozás tükrében
Miért különösen időszerű a magyar szakmai anyanyelv

cseréje érdekében a közösen érthető és művelhető szakmai anyanyelv

ápolása és fejlesztése?

kialakítása;

Többek között azért, mert nem csak az stratégiai feladat, hogy csatlakozzunk az Európai Unióhoz, hanem az is, hogy magyarok is maradjunk, Ez ugyanis szükséges - bár nem elégséges - feltétele annak, hogy
e szövetségnek hasznos tagjaként, eredményesen fejlődjünk a kívánt és
óhajtott irányba. A világ - ezen belül Európa - fejlődésének egyik motorja a kulturális sokszínűség, mert például a különböző anyanyelvek
helyes használata egyben különböző gondolkozási módot is jelent, ami
a megoldandó problémák gyorsabb és eredményesebb rendezését, és
a kitűzött célok gyorsabb elérését segítheti; vagyis a kulturális sokszínűség ösztönzően hat a közös fejlődésre. Ahhoz, hogy egyenrangú,
megbecsült tagja lehessünk az európai népek közösségének, saját
kultúránk, ezen belül hangsúlyosan saját anyanyelvünk megőrzésével
és ápolásával tehetjük a legtöbbet.
Azért is kell a szakmai anyanyelvvel foglalkozni, mert a szakmák, a
tudományágak sokszínűsége talaján, szükség van a közös gondolkodásra, ahhoz viszont egymás gondolatainak pontos megértésére.

Melyek a fő szakmai nyelvhasználati területek?
A három fő terület, ahol lényeges haladást kell elérjünk:
— szakmán, tudományágon belül egységes, világos, egyértelmű és
szabatos nyelvhasználat valamint szókincs kialakítása;

- a szakmák, tudományágak közötti ismeret és gondolkodásmód
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- meg kell teremteni az olyan nyelvezet kialakításának és művelésének igényét és feltételeit, amely közérthetővé teszi a szakmák
képviselői, valamint a közszereplők mondanivalóját, tekintettel arra,
hogy a szakma és a tudományos ismeretek egyre nagyobb része áramlik a ,köz" irányába.
Statisztikai adat szerint a népesség mintegy 1299-a felsőfokú végzettségű, de tevékenységük vagy annak hatása az egész népességre
kiterjed. Egyes szakmák és a társadalom kultúrája színvonala
emelkedésének előfeltétele az egyértelmű és gyors információáramlás,
amely a közérthető szabatos nyelvhasználat nélkül lehetetlen.

Mire van szükség?
Szükség van nagyarányú, szervezett tevékenységre, amely felöleli a
tervezés és a megvalósítás eljárásainak összességét a kitűzött cél
elérésére.

A kitűzött cél, röviden: mondjuk magyarul!
A kitűzött cél egy kicsit részletesebben: ez az előadás témája.

Kiss József,
villamosmérnök, ny. igazgató,
a mondjuk magyarul mozgalom egyik alapítója
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Varga

Károly

(1924-2002)

Kedves Károly!
Néhány hete még arról beszélgettünk, hogy hogyan készüljünk a jövő
évi munkáinkra, a reaktorvizsgálatok
elvégzésére. Azt vitattuk, hogyan
tudjuk szerény lehetőségeinkkel.
munkánkkal támogatni a reaktorbiztonságot, és még mit kell megvalósítanunk ahhoz, hogy megfeleljünk a
követelményeknek. Sajnos, nagy-nagy bánatomra, együtt már
nem indulhatunk el a hatos úton dél felé.
Búcsúzom a közvetlen munkatársaid és mindazok nevében,
akikkel csaknem hat évtizedes munkáséleted során együtt
igyekeztél az újat, a jobbnak tűnő tudományos és technikai
megoldásokat megismertetni, elterjeszteni és alkalmazni a
gyakorlatban. Búcsúzom a hazai és a nemzetközi nukleáris
család nevében, amelynek számottevő tagja voltál.

Tisztelt Gyászoló Gyülekezet!
Varga Károly Kiskunhalason született 1924-ben. Közvetlenül

a háború után, 1946-ban lett fizikus a debreceni Kossuth Lajos
Tudományegyetemen. Első munkahelye is az egyetemen volt, a
nemzetközi hírű Szalai Sándor professzor mellett.
Ezt követően a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Inté-

zetben, a mágneses és a szeizmikus kutatások terén szerzett
gyakorlatot és szakmai nevet. Ennek eredményeként 1951-ben

kezdeményezte az uránérc-kutatást és a munkák irányításában
is részt vett.
A Magyar Tudományos Akadémia Méréstechnikai Intézetében, az atomenergia békés célú hasznosítása program keretében 1954-ben indult a radioaktív izotópok gyakorlati, ipari
célú alkalmazása. Ő vezette az ipari radiológiai vizsgálatokat. E
munkájának eredményeként létrehozta és 1956-1966 között
vezette a Csepel Vas- és Fémművek

Központi Ányagvizsgáló

Osztály Radioizotóp Laboratóriumát. Irányítása mellett szakmailag és létszámában is komoly csapat munkálkodott a radiográfiai vizsgálat, az izotópos mérés- és nyomjelzés technika, az
aktivációs analízis gyakorlati felhasználása feltételeinek
megteremtésén és mindennapos alkalmazásán.
A radioaktív anyagok, az atomfizikai eljárások ipari célú, automatizált alkalmazásának tanulmányozása, kutatása terén számottevő eredményeket ért el. A Rá jellemző aktívitással vett részt
a hazai és a nemzetközi tudományos és műszaki közéletben.
Számos cikk, nemzetközi konferencián tartott előadás kapcsolódik munkásságához.
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Eredményeit a Munka Érdemrend arany fokozata kitüntetéssel ismerték el 1961 márciusában. Mint a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szakértője, 1963/64-ben az egyiptomi kormány tanácsadójaként segítette a radioaktív izotópok kutatási és
alkalmazási feltételeinek a megteremtését Egyiptomban.
A Magyar Tudományos Akadémia Izotóp Intézetében 1968-tól
a Tudományos Szolgáltatási Irodát vezette, amely a radioaktív
izotópok gyakorlati alkalmazásának tudományos, műszaki,
szerződéskötési és pénzügyi szervezése széles körű kitekintést

és szolgálatot jelentett számára.
Ez követően, 1979-ben, a biztonságtechnikai, az ún. safeguards feladatokhoz kapcsolódó fejlesztésekben vett részt.
Ekkor kezdett foglalkozni víz alatti tárgyak optikai megfigyelésével, a vizuális ellenőrzés eszközének kifejlesztésével. E. munkálkodásának eredménye a Hungarian Underwater Telescope, a
kukucska, ahogy egyik kedvenc technikai gyermekét nevezte. A
kukucskával először atomreaktorok kiégett fűtőelemei azonosító
számainak leolvasása, majd a berendezés anyagvizsgálata volt
az elérendő cél, azért, hogy a radioaktívvá vált reaktoralkatrészek állapotát, esetleges meghibásodását biztonságos körülmények között lehessen ellenőrizni, felderíteni. 1992-től a személyéhez kötődő Atomtechnikai Kft. szolgálja ennek az unikális
teljesítményt nyújtó vizuális anyagvizsgáló berendezésnek a nukleáris területen való alkalmazását. A kukucska, Ausztrálián kívül,
minden földrészen megjelent. Charles vitte, terjesztette a nuk-

leáris területen a felderítést, a biztonságot szolgáló eljárást és
eszközt. A kukucska optikai teljesítménye ma is csúcsnak számít
a világban.
Az utóbbi években, 76 évesen, azon kezdett el munkálkodni,
hogy az Európai Unióban, már a belépésünk előtt legyenek
ismertek a nukleáris terület hazai kutatási és gyakorlati eredményei, amelyek elsősorban Pakson születtek. Ezen iparkodása
is eredményt hozott. Az EU nukleáris adatbázisában — elsősorban az Ő szorgoskodásának köszönhetően - már csaknem hatvan sikeres magyar programról található beszámoló.
Az legutóbbi reaktorvizsgálatkor már hetvennyolcadik évében
járt. Ekkor, előbb is, gyakran hangoztatta, hogy szolgálni kell azt
a közösséget, amelyben élünk, amelyhez tartozónak tekintjük
magunkat. Ő ezt tette, élete utolsó pillanatáig.

Kedves Károly! Sokunknak kimondhatatlanul hiányozni fogsz!
Emlékedet őrizve búcsúzom, búcsúzunk Tőled. Nyugodj
békében!

Csőke Antal
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Dr. Greguss

Pál

(1921-2003)
s Életének 82. évében egy balesetben tegnap (február 26-án) elhunyt
Greguss Pál NASA-díjas biofizikus, nyugalmazott egyetemi tanár, az
űrkutatás, az optika és a holográfia nemzetközileg elismert tudósa." —
olvasom döbbenten a reggeli lapban az MTI szűkszavú közleményét.
Döbbenten, mert nemrég még cikkígéretét bírva váltunk el egymástól, és
a halálhírt megelőző napokban is még láttam messziről amint a havaslatyakos Egry József utcát óvatosan keresztezve, feleségébe karolva,
dolga után igyekezett a Műegyetemre.

k tetni
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nyugalomba 1990-ben. Ezt követően a Frédéric Joilt-Curie Nemzetközi
Kutatóintézet tudományos konzulense 1994-ig, majd a BME Gépgyártástechnológia Tanszékén professor emeritus — most már tudjuk,
haláláig.
Tudományos eredményeit több mint 330 publikációban és könyvekben foglalta össze, és mintegy 20 szabadalom tulajdonosa világszerte.
Tudományos eredményei közül ki kell emelnünk az ultranangoknak a
kémiai reakciókra és az elektrolumineszcens folyamatokra gyakorolt
hatásainak kimutatását, a holográfia elvének kiterjesztését a mechanikai
hullámokra, az első ultrahanghologram készítését, a koherens sugárzások élettani hatásainak elemzését, a síkra vetített hengerpalást perspektíva elméletének a kidolgozását és erre alapozva a 360 szögfokos
képalkotó rendszerek (PAL-optika) megvalósítását. Ez utóbbiért NASAdíjjal tüntették ki. Munkássága elismerését jelzi az is, hogy több
nemzetközi szervezet, kuratórium, kiadó aktív tagjává fogadta, és
nemzetközi díjakban és elismerésekben is részesült.
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A halálát okozó ,baleset" — mint később megtudhattuk — a napjainkban egyre gyakrabban, mindenütt, a villamoson is, megnyilvánuló, testi
erőt feleslegesen fitogtató, durva emberi erőszakos nyomulás következménye volt. Szomorú, értelmetlen halál.
Greguss Pál Budapesten született 1921. június 9-én. A Szegedi
Egyetemen vegyész és fizikus diplomát szerzett 1944-ben, 1951-ben
pedig ugyanott elnyerte a PhD fokozatot az ultrahang kémiai hatásainak
vizsgálatával. Életútjának főbb állomásai: Az ELTE Biofizika Tanszékén
tanársegéd, majd a KFKI kutatófizikus munkatársa (1949-1956). 1956tól, másfél évtizeden át, az Ultrahang Kutatólaboratórium vezetője a
MÁV Tudományos Kutatási Intézetében. Közben meghívott kutató
Dugrapurban (Nyugat-India) a Központi Gépészeti Kutatóintézetben
(1966-67). Innen Darmstadtba vezetett az útja, ahol 1973-tól a Műszaki
Főiskola Fizika Intézetének professzora, majd ezt követően a Koherens
Optikai Laboratórium professzora a Gesellschaft für Strahlen- und
Umweltforschung mbH-nak.
Magyarországra 1976-ban tért vissza a Budapesti Műszaki Egyetem
Alkalmazott Biofizikai Laboratóriumának igazgatójaként, innen is vonult
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Greguss professzor úr a hazai
tudományos közéletben is aktív
szerepet vállalt. Többek között a
Gépipari Tudományos Egyesület
roncsolásmentes szakbizottságának rendezvényein, korábban az
ultrahangok . fizikájáról, majd később a vizuális, az optikai vizsgálatok — újdonságairól
tartott,
E
v
lehetőleg bemutatókkal kísért előadásaival, közvetlen, barátságos,
segítőkész magatartásával vívta ki magának szakmai közösségünk
tiszteletet és megbecsülését. Szerkesztőbizottságunk felkérésére
lapunkban is beszámolt a PAL-optikáról (Központelvű méréstechnikák,
Anyagvizsgálók Lapja 1993/83.), de rendszeres előadója volt az Anyagvizsgálók Lapja szakmai fórumainak is. Például az endoszkópos szakmai napon (1999. Paks) nagy sikert aratott a Humanoid látómodulok
című előadásával és a PAL-optikával rögtönzött bemutatójával (képünk),
amellyel meggyőzően szemléltette a torzításmentes panorámaképet
szolgáltató lencserendszer előnyeit.
Greguss Pá! gazdag életútját, korát meghazudtoló frissességgel
végzett munkáját váratlan halála szakította meg. Szakmai közösségünk
is szegényebb lett. De az újat kereső, a tehetségét kitartó szorgalommal
értelmes célokért hasznosító ember emlékét kegyelettel megőrizzük, és
pályakezdőink elé példaképnek állítva hasznosítjuk és továbbfejlesszük
eredményeit!
Lehofer Kornél
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nov. 17.
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Tartályvizsgáló
szept. 29.

] Tartályvizsgáló újraminősítő

okl, 13,

I Nyomáslartóedény-gépész

Lélszámtüggő
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Minőségellenőr
Minőségbiztosítási felülvizsgáló és tanúsító

máj], 5., nov. 3.
ápr. 28., okl. 27.

MÉRÉSÜGYI KÉPZESEK 2003-BAN
I A metrológia alapjai
] Metrolágia

l

szept. 16.
ápr. 15.. szept. 23.

]
EGYÉB KÉPZÉSEK 2003:BAN

] Környezelvédelmi szakelőadó
Emelőgép-ügyintéző

Lélszámlüggő

Erlékesílési menedzser
SPECIÁLIS KÉPZÉSEK
.
Cégek részére, kihely
Általános öntvényvizsgáló minőségellenőr

, Hökezelő
Autálpari m

ában

ícsak tájékoztató jellegű felsorolás)

továb képző

seg és minősítéses vizsgálat

Megrendelés és szerződés szerint
:

Képzéseinket megfelelő létszám esetén indítjuk, Tanfolyamokat kihelyezett formában is szervezünk.
JA tanfolyamok helye:
AGMI Rt. Anyagvizsgáló Épülete (1211 Budapest, Gyepsor u. 1.)
Szolgáltatások:
Szállás! és élkezésl igény szerint biztosítunk.
Részletes információt nyújt: Lombos Hajnalka (oktatási menedzser) és Fekele Gerzsonné
Tel.: 425-0761, 278-0755, E-mail: agmivigoomatavnel.hu
Szeretettel várjuk tanfolyamainkon!
Mikus Erzsébel, osztályvezető

Hazai rendezvények 2003-ban
Országos karbantartási és munkabiztonsági konferencia és kiállítás, 2003. május 14 —
16., Pécs, Technika Háza. Szervezi a GTE, Felvilágosítást adnak telelonon: Potosné Kis Éva
a 06-72-210-928, dr. Kosaras Gellért a 06-20-987-9569, Schreck István a 06-72-254-748 és
dr. Sólyomvári Károly az 1-463-1931 számon,
46. Magyar spektrokémiai vándorgyűlés, 2003. június 30. — július 2., Szeged. Szervező:
Magyar Kémikusok Egyesülele Speklrokémiai Társasága. Felvilágosílásl ad Bondár Mónika,
lel: 201-6883, fax: 201-8056, e-mail: monika. bondar.mke(omlesz-hu
Eurocorr 2003 - nemzetközi konferencia és a kapcsolódó 14. Hungarokorr korrózióvédelmi valamint a 4. Hungarocoat lakk-feslékipari nemzetközi szakkiállítások, 2003.

szeptember 28. - október 2., Budapesl Kongresszusi Központ. Szervezi az Európai Korróziós
Szövelség megbízásából a Magyar Korróziós Szövetség, a kiállításokat pedig a Festékipari
Kulaló Kfl.-vel közösen. Fő témák:a korróziós jelenségek, az ellenük való védelem és a fesléklormulázás legújabb K4F eredményei. Kiállítási lerülelt: 1500 m2. Részleles lájékozlalás a
www.chemres.hu/eurocorr és a www.diamondcongress.hu honlapokon olvasható,
DAS - Duna-Adria Syposium: nemzelközi rendezvény a kísérleti mechanika lárgykörében,
2003, szeptember 24-27, Győr. Szervezi a GTE Anyagvízsgáló Szakoszlály leszültségvizsgáló szakbizoltsága. (Tájékoztalást ad: Berzy Judilh, GTE Rendezvényiroda,
tel,: 214—6041, 457-0728; fax: 457-0727; e-mail: berzy.glemlesz.hu)

Az ORSZAK BT. a 2003 léli és tavaszi időszakban. roncsolásmentes anyagvizsgáló
(RmAv) tanfolyamokat szervez az eljárások széles skáláján, és egyszerre nyújtja mind
az 50/1999. (IX.10.) GM. rendeletben előírl OKJ-s bizonyítványt, mind az EU-ban elismert
MSZ EN 473 szabvány szerinti lanúsítványt.
Az RrAv tanfolyamok alapozó lárgyait - anyagvizsgálat, anyag- és gyártásismerel — előzelesen kell elsajálítani az alapozó tanfolyamokon, illetve a menlességet adó szakirányú
felsőfokú végzetlséget, vagy az érvényes anyagvizsgáló képesítést a bizonyílvány fénymásolalával igazolni kell.
Tanfolyarnaink hallgatói nyomtatott jegyzelekel, az érvényes szabványok listáját, az MHIE
lematikáit és vizsgakérdéseil, valaminl ebédet kapnak a szorgalmi időszakban, Kérésre
szállást is biztosítunk félpanzióval (kélágyas, fürdőszobás szoba, reggeli, vacsora).
Segítséget adunk az MSZ EN 473:2001 szabvány szerinti csoportosításban a termék szektorok (c, f, w, wp, I...) és a belőlük felépülő ipari szektorok megválasztásához, tájékoztatunk
az t. és 2. fokozatú roncsolásmentes anyagvizsgáló tanfolyamra való jelentkezés
feltételeiről (alapozó tanfolyam, orvosi alkalmasság, alapképzettség, gyakorlati idő, felmentések), Kívánságra jelentkezési lapot és a tanfolyamok részletes programját elküldjük.
Célunk, hogy tanfolyamaink hallgatói jól elsajálítsák az adoll eljárás elméletét és gyakorlati fortélyait. Ennek érdekében tanfolyamainkon 3. vagy 2. fokozatú képesíléssel és nagy
gyakorlattal rendelkező előadók oklatnak, a gyakorlali foglalkozások MSZ EN ISO/IEC
17025 szerinl akkrediláll vizsgáló laboratóriumokban folynak. A tanfolyamok legeredményesebb hallgatóit hasznos anyagvizsgáló eszközökel larlalmazó csomaggal ajándékozzuk meg.

ANYAGVIZSGÁLÓ TANFOLYAMAINK PROGRAMJA:
Rezgéselemző VAT-2, az SKF Rt-vel együtlműködve: 2003. ápr. 14-23,, vizsga: ápr. 24-25.
Színképelemző SPT-2: ápr, 22 — 30., vizsga: május 5 — 6.
Minőségellenőr: Dunaföldvár, ápr. 14 —18. és május 5 — 9. 4 vizsganap
Mágnesezhető poros MT-2: május 7 -19., vizsga: május 20 —21.
Folyadékbehatolásos PT-2: május 7 -19., vizsga: május 20 —21.
Vizuális VT-2: május 7 -19., vizsga: május 20 —21.
Ultrahangos UT-2 (Panamelrics, Sonalest): május 26-június 4., vizsga: június 5-6,
Legalább 6 fő jelentkezése esetén induló tanfolyamok:
Akusztikus emissziós AET-1, AET-2 és Örvényáramos ET-1, ET2 szakokon.

Ha saját műszerét hozza, kedvezményi adunk!
Vállalatok, társaságok részére kihelyezett tanfolyamokat szervezünk: könnyűgépkezelő
(31 5256 02), nehézgépkezelő (31 5256 03), minőségellenőr (51 5401 01), minőségbiztosítási felügyelő és tanúsító (53 5401 05).
Speciális igényeket kielégítő képzési formákat is szervezünk. Fogalmazzák meg igényeiket!
Tanfolyamainkal évről-évre azonos időszakban szervezzük, kurzusaink már 5-6 jelenikező
esetén is elindulnak, ezért velünk évekre előre lervezhel!
Küldjön egy névjegykárlyál, és kérje részleles ismerlető füzetünkel!
Forduljon hozzánk bizalommal!
s

Suto)
Szűcs Pál

denne

Dénes Gáborné

Fatigue Damage of Materials, július 14-16., Torontó, Kanada. Előadás-kéziral: febr. 14-ig
Cím: Conference Secretarial , Faligue 03, Wessex Inslitute of Technology, Ashurst Lodge,
Ashursl Soulhampton, 5040 7AA, UK. Tel.: 44 (0) 238 029 3223, Fax: 44 (0) 238 029 2853,
e-mail: goossulládíuességat:uk

The 14 Int. Conf, on Composite Materials (ICCM-14), július 14-18., San Diego, USA,
Részletek: wwew.sme.org/egi-binzgel-Irdát.p!?....
5ÍM World Congress on Ultrasonics, szeptember 7-10., Párizs. Részlelek a
www. sla,asso.[//wcu2003/ honlapon.
Int, S$ymp. on NDT in Civil Engineering, szeptember 16-19., Berlin. Részletek a www.ndtce2003.de honlapon.
Thermographie Kolloguium 2003, 2003 szeptemberében, Stutlgarl, Némelország.
Részlelek a www.dgzfp.de honlapon.
Matest 2003, Int. Conf. on NDT, szeptember 28-30., Brijuni, Horvátország. Részlelek a
wwww.tsb.hr/crsnal honlapon.
Int. Meeting, 2nd Workshop: NDT in Progress, oklóber 6-8, Prága. Szervezi a cseh
CNDT és a némel DGZfP szervezet az Agla lámogatásával. Előzetes jelenlkezés és a rövid
kivonal beküldése: azonnal a cndiXcndát,cz e-mail-címre. Részletek a www.cndlcz honlapon.
Materials Characterisation, november 5-7,, San Sanla Fe, New Mexico. Előadás-kéziral:

június 13-ig, Cím: Conference Secretariat , Materials 03, Wessex Institute of Technology,
Ashursl Lodge, Ashursl, Southamplon, 5040 7AA, UK, Tel.: 44 (0) 238 029 3223, Fax: 44 (0)
238 029 2853, e-mail: gcossultagowessex.ac.uk.

Nemzetközi rendezvények 2003-ban

Programelőzetes 2004-re

dath int, Symp. on Applied Electromagnetics and Mechanics - ISEM, május 12-14.,
Varsailles, franciaország; részletek: www.Igep.supelec.Ír/ISEM...
tegm — ath Int, Con. on Barkhausen Noise and Micromagnetic Testing, július 3-4.,
Brescia, Olaszország.
Condition Monitoring 2003, július 2-4, Oxford, SI Catherine"s College. A nemzetközi konferenciát a Brilish Inslilule of NDT szervezi, cím: 1 Spencer Parade Norlhampton NN1 5AA
U.K., tel.: r44(0)1604-630124, e-mail: conkobindt.org.

16Ih World Conf. on Non-Destruclive Testing, 2004, augusztus 30. — szeptember 3.,
Montreál, Kanada, A konferencia titkársága: Events International Meeting Planners Inc., 759
Sguare Vicloria, Suile 300, Monlréal, Cuébec, Canada H2Y 217., tel.: 51(514)286-0855;
lax: 41(51412BE-6066; e-mail: infopoevenlsinil.com; website: www.wcndt2004
com.
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aeth European Conf, orr Acoustic Emission, 2004. szépt. 15 -17., Berlin, Nérriétlország.

Részlelek a www.dgzíp.de... honlapon olvashalók.

ANYAGVIZSGÁLÓK

LAPJA 2003/2

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

-

-

: minden skálán, telepített és hordozható
kivitelben, számítógép csatlakozással.

: egyszerű, olcsó kivitel a ritka de precíziós
mérésekhez, automatikus berendezés a sorozatmérésekhez.

lnlzishók

ff

- 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!

44

Mérjen korlátok nélkül!
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- verhetetlen ár nagy pontosság mellett

- CIE Y,x,y; CIE L,a,b; Munseli és
Coloroid színrendszer

- magyar nyelvű szoftver

:

- kérésére a szoftvert elérhető áron
B

5 ai

igényeihez alakítjuk

pa

Laboratóriumi készülékek, mágneses keverők,

IK A

keverőmotorok stb.

P

Mérlegek:félmikro-, analitikai-, laboratóriumi

Int

recisda

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

Forgalmazás,

Sensil-lektro
1064 Budapest,

Vörösmarty u. 33.

Kft.

márkaszerviz,

szaktanácsadás:

Tel.(36-1) 351-43-17;Tel.ffax: (36-1) 342-79-82;

AGMUÜSZK-— 2000. BT.
Anyagvizsgáló, Műszaki Szakértői,

Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

BÁNKI

EDE

GZ H-7100. SZEKSZÁRD.

Ügyvezető Ig.

Cserfa u. 6.

Mobil: 06-209-644.860

44/Fax:

06-74-417.897

E-mail: agmuszkwaxelero.hu
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MAGYARORSZÁGI
Kizárólagos

Képviselet

ÜTEMEZNI
Fi
PANAMETRICS
Szerződéses Partner és

MÁRKASZERVIZ

RD-TECH
MAGYARORSZÁGI KÉPVISELÉT

MAGYARORSZÁGI
KÉPVISELET

ft

Tevékenységi kör:

- A világhírű HELLING

német cég összes anyagvizsgálati eszközeinek,

vizsgálószereinek és berendezéseinek kizárólagos magyarországi
. forgalmazása és képviselete!

2. -A PANAMETRICS

amerikai cég: ultrahangos anyagvizsgáló

készülékek, falvastagságmérők, áramlásmérők, oxigén- és gázelemzők
forgalmazása , kalibrálása és márkaszervize!

3. - A BALTEAU

belga cég röntgenkészülékeinek magyarországi

forgalmazása!

4. - Az RD-TECH

kanadai cég örvényáramos és ultrahangos automata

készülékeinek magyarországi forgalmazása!
5. - Anyagvíizsgálati munkák , anyagvizsgálati technológiák készítése és
anyagvizsgáló Műszaki Szakértői tevékenységek végzése!
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