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Bevezetés
A biztonságos üzemeltetés érdekében az atomerőművek nyomástartó berendezéseit és csővezetékeit (elsősorban azok hegesztési varratait) időszakosan roncsolásmentes vizsgálatoknak vetik alá, hogy az
üzemi igénybevétel hatására keletkező esetleges folytonossági
hiányokat és azok változását megfelelő időben megállapítsák. A Paksi
Atomerőmű időszakos roncsolásmentes anyagvizsgálati programját a
blokkok indításakor érvényes szovjet előírások alapján állították össze.
Ez a program az elmúlt két évtizedben folyamatos fejlődésen ment
keresztül. A közelmúltban az erőmű az üzemidő hosszabbítási célkitűzéseinek megalapozása, valamint az üzemeltetési engedély kiterjesztésének koncepciójához történő jobb illeszkedés érdekében a program átfogó fejlesztését határozta el. Miután az erőmű a hatósággal
egyetértésben az üzemeltetési engedély megújításához már korábban
az amerikai nukleáris hatóság szabályozási rendszerének követését
határozta el, kézenfekvő volt, hogy az időszakos anyagvizsgálati program átdolgozásának alapjául az Amerikai Gépészmérnökök Egyesülete
(The American Society of Mechanical Engineers, ASME) által kiadott
kazánok és nyomástartó edények szabályzatának (ASME Boiler 8
Pressure Vessel Code, ASME BPVC) vonatkozó kötetei szolgáltak. Az
engedélyező hatóság ezzel előzetesen egyetértett, és egyúttal javasolta
a kód 2001. évi kiadásának a követését,

A fejlesztés kapcsán felvethető kérdések
Tagja lehettem annak a mérnökgárdának, amelyik ezt a nagyszabású feladatot végrehajtotta, és feladatomból adódóan igen jó áttekintést nyertem a teljes fejlesztési folyamatról. A munka során választ kellett adnunk néhány olyan kérdésre, amely a hazai roncsolásmentes
anyagvizsgáló társadalom, valamint a vizsgálati eredmények
kiértékelésével (a szerkezeti integritás értékelésével) foglalkozó
mérnökök szélesebb körének az érdeklődésére is számot tarthat. Ezek
közül a kérdések közül a legfontosabbak talán a következők:
s Alkalmazhatók-e egy amerikai kód 2001. évi kiadásában megfogalmazott műszaki előírások az 1970-es években szovjet szabályzatok
alapján tervezett és az 1980-as években, KGST együttműködésben
épített Paksi Atomerőmű időszakos roncsolásmentes anyagvizsgálatának a szabályozására, és ha igen, akkor milyen feltételekkel?
e Jelent-e lényeges előrelépést az ASME kód bevezetése a Paksi
Atomerőműben folytatott roncsolásmentes anyagvizsgálat eddigi szabályozásához képest?
Gondolataim közreadásának célja az, hogy egyrészt hozzájáruljak e
kérdések hátterének a megvilágításához mind a szabályozás, mind a
műszaki oldalról megközelítve azokat, másrészt elősegítsem az
esetleges további gondolkodást a fejlesztő munka még hátralévő
részéhez és az ASME alapú időszakos roncsolásmentes vizsgálatok
végzéséhez, valamint a vizsgálatok eredményeinek az értékeléséhez.

Az ASME kód alkalmazhatósága
Minden időszakos roncsolásmentes vizsgálati program alapvető
része a vizsgálati terv (mit, milyen időközönként és milyen módszerrel
kell megvizsgálni?), az elfogadási szint (a vizsgált berendezés további
üzemeltethetőségéről vagy javításáról, cseréjéről hozott döntés alapja)
" A IV. Roncsolásmentes Anyagvizsgáló Konferencián (Eger, 2005. április
12-15.) elhangzoll előadás szerkesztett változata.
! Dr., a műszaki tudomány kandidátusa; Trampus Műszaki Tanácsadó Betéti
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és a vizsgálattechnológia (hogyan kell a vizsgálatot elvégezni?). A Paksi
Atomerőmű a teljes vizsgálati program fejlesztését határozta el. A
követendőnek kiválasztott ASME BPVC XI. kötete [1] tartalmazza az
atomerőművekben végrehajtandó időszakos roncsolásmentes vizsgálatok tervére és elfogadási szintjeire vonatkozó követelményeket, az V.
kötet pedig a roncsolásmentes vizsgálatokkal szemben támasztott
követelményeket és a vizsgálatok módszereit [2]. Az ASME kód egy
amerikai civil mérnökszervezet által készített dokumentum, amely azáltal emelkedett hatósági rangra az Egyesült Államokban, hogy a
Szövetségi Nyilvántartás igazgatója jóváhagyta használatát az amerikai
hatóság (United States Nuclear Regulatory Commission, U.S. NRC)
engedélyezési tevékenységét meghatározó, 10 CFR 50 jelű szabályzatban (Domestic Licensing of Production and Utilisation Facilities) (3].
Az ASME kódot kiadása óta az üzemeltetési tapasztalatok alapján,
valamint a műszaki fejlődés eredményeinek a figyelembe vételével
folyamatosan fejlesztik, és rendszeresen aktualizálják. A 10 CFR 50
szabályzat úgy rendelkezik, hogy az első, a második és a harmadik biztonsági osztályba? sorolt berendezéseket úgy kell tervezni és kialakítani,
hogy elvégezhető legyen az időszakos ellenőrzésük, továbbá ki kell
elégíteniük a berendezések gyártásakor hatályos kód XI. kötetének az
üzemeltetést megelőző ellenőrzésre vonatkozó követelményeit. A
berendezések — bizonyos kikötésekkel -— megfelelhetnek a kód későbbi
kiadásai követelményeinek is. Miután a Paksi Atomerőmű berendezéseit
legkésőbb az 1980-as évek során gyártották, ezért az ASME BPVC
2001. évi kiadásának az alkalmazása nem kifogásolható. Egyébként az
ASME BPVC mindkét említett kötetének 2001. évi kiadása a nemzetközi
kód alcímet viseli (1, 2].
Az atomerőmű a hatóság előírásának megfelelően elvégeztetett egy
elemzést, amely összehasonlította a XI. kötetnek a nyomástartó berendezések és csővezetékek időszakos anyagvizsgálati programja által
közvetve vagy közvetlenül érintett területeit a jelenleg érvényes hazai
szabályozással. Ennek az elemzésnek a célja az ASME BPVC alkalmazhatóságának az igazolása, illetve az igazoláshoz szükséges
esetleges további elemzések kijelölése volt. Az elemzésnek az volt a
következtetése, hogy a legtöbb kérdésben, mint például a vizsgálatok
terjedelme, a berendezések biztonsági osztályba sorolása, a tulajdonos
felelőssége, a vizsgálhatóság, a hivatkozott szabványok, a minősítés, a
dokumentáció, nincs érdemi különbség a két előírás rendszer között,
vagy a hazai szabályozás elfogadható módon helyettesíti az amerikai
előírásokat. Két lényeges kérdésben talált az elemzés olyan mértékű

eltérést, ami további mérnöki elemző munkát igényel. Ezek a kérdések:
a vizsgálatok ütemezése és az elfogadási szintek.
Az ASME kód az anyagvizsgálatok ütemezésére, azaz az egymást
követő vizsgálatok közötti időtartam hosszára két lehetőséget kínál. Az
egyik javasolt ellenőrzési program időtartamai vizsgálati ciklusról vizsgálati ciklusra nőnek: az első ciklus időtartama 3 év, a másodiké 7 év, a
harmadiké 13 év és a negyediké 17 év; a másik vizsgálati program egyforma, 10 éves ciklusidőkkel számol. Az érvényes hazai szabályozás
ezzel szemben a primerköri berendezésekre 4 éves vizsgálati ciklusidőt
ír elő. Az elfogadási szintek tekintetében elvi különbség mutatkozik a két
szabályozás között abban, hogy amíg az ASME kód előírja a talált folytonossági hiányok befoglaló méretének a meghatározását, és a hiányoknak ez a mérete kerül összehasonlításra az elfogadási határértékekkel,
addig a hazai szabályozás elfogadási szintje (ultrahangos vizsgálat
esetén) a visszhang-amplitúdónak egy vonatkoztatási reflektorról kapott
visszhang amplitúdójával történő összehasonlításán alapul.
? Ez gyakorlalilag megegyezik a hazai szabályozásnak megfelelő biztonsági
osztályba sorolással,
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Az ASME BPVC egy egységes kódrendszer, ezért nem meglepő,
hogy a XI. kötet alkalmazásának feltétele a kód III. kötetének a létesítési
engedély kiadásakor hatályos változatában [4] foglalt követelményeknek
való megfelelés?. Az ASME BPVC III. kötete az atomerőművek létesítésének szabályaira vonatkozik. A létesítés fogalmába beleértendő az
elemzés, tervezés, gyártás, minőségbiztosítás, felállítás, üzembe helyezés, átalakítás és az üzemeltetést megelőző vizsgálat. A Paksi Atomerőművet az 1970-es és 80-as években érvényes szovjet szabályzatok és
az azok által hivatkozott szabványok alapján tervezték. Ezért a XI. kötet
alkalmazhatóságának megnyugtató igazolása érdekében a legfontosabb berendezések esetében el kell végezni az eredeti tervezési és szilárdsági ellenőrzési előírások összehasonlítását az ASME BPVC III. kötet előírásaival, sőt egyes kiválasztott berendezések vagy berendezésrészek esetében nem lehet kizárni a III. kötet szerinti újratervezést sem.
Ez a tevékenység előkészítés alatt van, és eredménye választ fog adni
mind a vizsgálatok ütemezésének mind az elfogadási szinteknek a kérdésére.
A paksi VVER-440 típusú reaktorok technológiai paraméterei összemérhetők az ASME kód alapján tervezett könnyűvizes atomerőművek
hasonló paramétereivel, ami alapján elfogadható az a kijelentés, hogy a
VVER-440 atomerőművek nyomástartó berendezései és csővezetékei
igénybevétele is összemérhető a könnyűvizes atomerőművek hasonló
berendezéseinek az igénybevételével. Ha feltételezzük azt, hogy a szovjet tervezők által választott megoldások egyenértékűek vagy konzervativabbak az ASME BPVC III. kötetében alkalmazott megoldásoknál, akkor
a szovjet és az amerikai tervezési és szilárdsági ellenőrzési előírások
közelítő összehasonlításához jó támpontot nyújthat az alkalmazott szerkezeti anyagok szilárdsági és törésmechanikai anyagjellemzőinek az
elemzése. Elvégeztem a primerköri főberendezések esetében alkalmazott szovjet és a járatos amerikai szerkezeti anyagok (reaktortartály:
15H2MFA kontra SA 508 Class 3; gőzfejlesztő és térfogat-kiegyenlítő
tartály köpeny: 22 K kontra SA 533 Grade A Class 1; főkeringtető vezeték: OBHI8NIOT kontra 316; főgőz vezeték: 20 kontra SA 106 B) általam
fellelhető anyagjellemzőinek az összehasonlítását [5-10]. Az összehasonlítás alapján megállapítható volt, hogy a szobahőmérsékleten és a
méretezési hőmérsékleten (3502€) megadott hagyományos szilárdsági
jellemzők (szakítószilárdság, folyáshatár, A nyúlás, Z kontrakció) általában egymáshoz közeli értékeket vesznek fel. Miután azonban az ASME
BPVC XI. kötetének elfogadási szintjeit a berendezésekben az üzemi
igénybevétel hatására keletkező repedések stabilitásának a figyelembe
vételével határozták meg, ezért a hagyományos mechanikai anyagjellemzőknél nagyobb jelentőségű lehet a törési szívósság értékek, valamint a repedésterjedés megindulási küszöbéhez tartozó feszültségintenzitási tényező amplitúdó értékek összehasonlítása. Ezen anyagjellemzők előzetes (nem szisztematikus) összehasonlítása sem mutat aggodalomra okot adó eltéréseket.

Az ASME kód alkalmazására való áttérés nem az egyedüli eleme az
időszakos roncsolásmentes anyagvizsgálat fejlesztésének. Az atomerőmű jelentős erőfeszítéseket tett az elmúlt években a műszakilag lehetséges üzemidőre hatással lévő berendezések szerkezeti anyagai élettartam kimerülési (öregedési) mechanizmusainak megismerése és egy
öregedés kezelési program kialakítása érdekében. Ennek a munkának
az eredményeként azonosításra kerültek azok a kritikus berendezés ré-

időszakos anyagvizsgálati programban és az ASME BPVC XI. kötetében
az elfogadási szintek meghatározása elvileg különbözik egymástól. Az
ASME kód V. és XI. kötetében az ultrahangos vizsgálatok értékelése egy
vonatkoztatási reflektorral (Primary Reference Response, PRR) történő
összehasonlítással kezdődik. A vonatkoztatási reflektor keresztirányú
hengeres furat (KHF) ill. horony. A kód 1989 előtti kiadása szerint a
vonatkoztatási reflektor 5090-át meghaladó amplitúdó nagyság esetén
kellett méret meghatározást végezni. Az 1989 utáni kiadások már a PRR
érték 20 99-ára csökkentették ezt az értéket. Ennek az volt az oka, hogy
a PISC (Plate Inspection Steering Committee, később Programme for
Inspection of Steel Components) nemzetközi kutatási program második
fázisának eredményei nyilvánvalóvá tették az amplitúdó nagyságon alapuló értékelés megbízhatatlanságát a felületre merőleges síkszerű
folytonossági hiányok esetén. Az 1995. évi és azt követő kiadások az
értékelés esetében már nem említik a PRR értékét a hangút függvényében reprezentáló ún. DAC-görbe (Distance-Amplitude-Correction,
DAC) módszert, hanem megkövetelik a minősített eljárást. Az elfogadási
szinteket olyan módon fogalmazták meg, hogy azok közvetlenül felhasználhatók a törésmechanikai értékelésekhez. Ezek mögött az elfogadási szintek mögött a műszaki tartalmat a kód III. kötetében foglaltak
adják.
A hazai szabályozásban az ultrahangos vizsgálatok eredményének
értékelése a visszhang-amplitúdónak egy vonatkoztatási reflektorról
kapott visszhang amplitúdójával történő összehasonlításán alapul. A
vonatkoztatási reflektor az esetek többségében egy lapos fenekű hengeres furat, tehát az indikációt egy körtárcsa reflektor (KTR) egyenérték
jellemzi. A feljegyzési szint" (értékelési határ, EH) általában megegyezik
a gyártóműi elfogadási szintekkel, mert a program kidolgozásának alapja az atomerőműi berendezések és csővezetékek gyártására vonatkozó
szovjet ellenőrzési szabályzat hazai környezetre adaptált változata
(azaz fordítása) volt [11]. A gyártóműi vizsgálatok elfogadási szintjei
eltérnek az üzemelés időszakában talált hiányok értékelésének elfogadási szintjeitől, és alkalmazásuk az időszakos roncsolásmentes
anyagvizsgálatok értékelése során túlzott szigorúsághoz vezet. Más
hasonló előírásokhoz hasonlóan, az ASME BPVC is megkülönbözteti
ezt a két — egymástól eltérő elveken nyugvó - elfogadási szintet.
Az elfogadási szint (analizálási határ, AH) az ÉH 12 dB-lel megnövelt
értéke. Amennyiben a folytonossági hiányról kapott reflexió amplitúdója
eléri, vagy meghaladja az AH értékét, akkor a hatóság által jóváhagyott
eljárás [12] szerint ,analizáló technika alkalmazásával kell a hiány valós,
megközelítő méretét meghatározni", Az eljárás látszólag megegyezik a
XI. kötetben az elfogadási szintet meghaladó nagyságú hiányok kezelésére javasolt metodikával és azt sugallja, hogy az AH tulajdonképpen
az elfogadási szinttel egyenlő. A megegyezés azonban csak látszólagos.
Az AH értéke mögött ugyanis nincs valódi műszaki tartalom, mert AHnak KTR egyenértékben történő megadási módja nem teszi erre alkalmassá: nem kompatibilis a hiány mérete és elhelyezkedése alapján történő értékelés eszközrendszerével, a törésmechanikával. A hiány mérete meghatározásának ezt a módját ,analóg" módszernek is lehet
nevezni, szemléltetve ezzel a módszer korlátjait. Amennyiben AH az

Az előző fejezetben utaltam rá, hogy a jelenleg érvényes hazai

elfogadási szintet testesítené meg, akkor értékének a törésmechanikai
alapokon nyugvó méretezésből kellene kiadódnia, ami viszont kizárná
az amplitúdó nagyságban történő megadását. Az analizáló technikával
elvégzett mérésnek az eredménye képezi a további üzemeltetésre való
alkalmasságot eldöntő törésmechanikai értékelés kiinduló adatát.
Mindez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a jelenlegi hazai szabályozásban nincs az ASME BPVC terminológia szerinti elfogadási szint. A leírtakat az 1. ábra mutatja be.
Ennek a kérdésnek a legvitatottabb része annak az ,analóg" szintnek
a meghatározása volt, amelynek a túllépése esetén a méret
meghatározása szükséges, azaz a törésmechanikai környezetben való

3 Az 1980. évi I. törvény az atomenergiáról - figyelembe véve az erőmű
létesítésének az állását — kissé késve teremtette meg a hazai jogrend alapját,
amiből következik, hogy a Paksi Alomerőmű egyik blokkjára sem adtak ki
létesílési engedélyt.

4 A vizsgálati szintekre alkalmazott terminológia megfelel az MSz EN 12062:1999
szabványban használt terminológiának (Hegesztett kötések roncsolásmentes
vizsgálata. Fémekre vonatkozó általános szabályok). Zárójelben feltüntettem a
Pakson meghonosodott kifejezéseket.

szek, amelyek vizsgálata — a hosszú távú üzemeltetés szem előtt tartá-

sával — indokolttá vált. Ezek a vizsgálatok is beépítésre kerültek az új
anyagvizsgálati programba, és így a tervezés, a gyártás, az üzemeltetés
és az üzem közbeni ellenőrzés teljes összhangba került az amerikai
gyakorlattal.

Az amerikai és a hazai szabályozás

közötti lényeges különbségek
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alkalmazhatóságra történő áttérés szintje. A Paksi Atomerőmű illetékesei erre vonatkozóan megkértek az üzemidő hosszabbítás műszakitudományos hátterének támogatására létrehozott szakértői testületek
egyikének, a kérdésben illetékes Anyagvizsgálati Szakértői Testületnek"
a szakvéleményét. A testület arra az álláspontra helyezkedett, hogy kézi
ultrahangos vizsgálatok esetében 50 99 DAC érték (AH) felett szükséges
a hiány méretének a meghatározása és a méret összehasonlítása a XI.
kötet elfogadási szintjével. Gépi vizsgálatok esetében is ugyanez az
eljárás követendő, de ezen túlmenően az 50 90 DAC érték és az átlagos
zajszintet 6 dB-lel meghaladó amplitúdó nagyság közötti tartományban
a vizsgált berendezésre vonatkozó technológiának meg kell adnia az ÉH
értékét is. Minősített vizsgálat esetében a berendezés vizsgálati techaz AH : átlagos zajszint 4. 6 dB feltételnek. A vonatkoztatási szinteket az
ASME elvek alapján kell felvenni (KHF alapú PRR meghatározás).
Az állásfoglalás kapcsán érdemes részletesebben megvizsgálni az
értékelési eljárás során választott DAC értéket. A PISC program egyik
legfontosabb eredménye az volt, hogy kísérleti eredményekkel bizonyította az ultrahangos vizsgálatok megbízhatósági paramétereit [13]. A 2.
ábra példaként a reaktortartály ultrahangos vizsgálatára mutatja be a
hiány megtalálásának a valószínűségét (Flaw Detection Probability,
FDP) a hiány falvastagságra vetített mélységének a függvényében.
A megbízhatósági vizsgálatokat 100 és 250 mm falvastagság tartományú, ferrites szerkezetű (SA 533, 508, ...) acél ellenőrző testek hegesztett kötésein végezték, amelyekben repedésjellegű, valósághű folytonossági hiányokat helyeztek el. A hiányok megközelítőleg merőlegesek voltak a felületre, dőlésük legfeljebb -30? és 430? között volt, mélységük meghaladta a falvastagság 5 9o-át (megfeleltek a plattírozás alatti repedéseknek). Az ábrán három vizsgálati módszer eredményeit tüntettem fel:
1. Minősített vizsgálat (a minősítés az európai irányelvek szerint történt),
2. Nem minősített vizsgálat, de jó" vizsgálati gyakorlat (pl. 10 — 20 96
DAC),
3. ,Gyenge" vizsgálati gyakorlat (pl. 50 — 100 99 DAC).
Az FDP-hez hasonló eredményeket mutatnak a hibanagyság
meghatározás megbízhatósági paraméterei is. Szembetűnő az ábrából
az egyes vizsgálati módszerek megbízhatósága közötti igen jelentős
különbség. A 2. ábrán bemutatott eredmények jó támpontot nyújthatnak
a minősítendő vizsgálatok körének a kijelöléséhez. Az ábra ezen túlmenően felhívja a figyelmet arra a tényre is, hogy mennyire érzékeny a
vizsgálat megbízhatósága a méret meghatározás ,analóg" szintjének
(10 - 20 9 vagy 50 - 100 96 DAC) az értékére.

5 A testületnek magam is tagja vagyok.
§ FDP - a hiányt megtaláló vizsgáló csoportok száma / a vizsgálatot végző vizsgáló csoportok száma.

0,25
0,50
075
rapadésmélység / falvastagság (a / s)

1,00

2. ábra. Ulirahangos vizsgálat megbízhatósága különböző vizsgálati
módszerek esetén

Összegzés

A bevezetésben feltett kérdésekre adott válaszok a következőképpen foglalhatók össze:
1. Az ASME BPVC - mint a Paksi Atomerőmű hátralévő üzemideje
során alkalmazandó anyagvizsgálati program alapja - alkalmazásának nincs akadálya. Mind az írott szabályozás, mind a jelenlegi
engedélyezési gyakorlat lehetővé teszi ezt, és a hatóság megfelelő
műszaki igazolás bemutatása esetén engedélyezni fogja". Műszaki
szempontból vizsgálva a kérdést, a jelenleg érvényes hazai és az
amerikai (nemzetközi) szabályozás összehasonlítása nem vezetett
olyan eredményre, ami kizárná vagy akár megkérdőjelezné az ASME
BPVC alkalmazását. A már eddig elkészülteken túlmenően szükségesnek ítélt műszaki megalapozó elemzések készítése folyik, eredményeik nem fognak meglepetést okozni. Az ASME BPVC 2001. évi
kiadásának a követése minden valószínűség szerint szigorúbb biztonsági követelményeket támaszt az üzemeltetővel szemben, mint az
erőmű létesítésének időpontjában érvényes kódé. Az öregedés
kezelési program vizsgálati igényeinek beépítése az időszakos
anyagvizsgálati programba a hazai és az amerikai gyakorlat teljes
összhangját teremti meg.
2. Az időszakos roncsolásmentes anyagvizsgálati program jelenlegi és
tervezett programja közötti leglényegesebb eltérésnek az elfogadásai
szintek törésmechanikai környezetben is értelmezhető megfogalmazása, valamint a vizsgálati ciklusidők megkétszerezése tekinthető.
Ezek közül az elfogadási szintek módosításának kérdését elemeztem
részletesebben. Az elemzés eredményeként kijelenthető, hogy a
törésmechanikai környezettel kompatibilis módon megfogalmazott
elfogadási szintekre való áttérés lényeges előrelépés a korábbi, csak
sUltraharigos nyelven" megfogalmazott vizsgálati szintekhez képest.
Ez hozzá fog járulni úgy a berendezések biztonságának megbízhatóbb értékeléséhez, mint az atomerőmű és a nukleáris biztonság
független verifikálásáért felelős hatóság közötti kérdések kiszámíthatóbb rendezéséhez.
Összességében kijelenthető, hogy az időszakos roncsolásmentes
anyagvizsgálatok fejlesztése jelentős előrelépés a Paksi Atomerőmű
üzemeltetési biztonságának növelése, valamint az üzemidő meghosszabbításának műszaki megalapozása terén.
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Az alaphelyzet ismertetése
Egy hazai erőmű egyik blokkja nagyjavításának (retrofit) munkálatai
során szétszerelték a gőzturbinát is. A szétszereléskor kiderült, hogy a
nagynyomású és a középnyomású külső és belső turbinaházakba is
illeszkedő gőzbevezető tolcat (1. ábra) végén található tömítögyűrűknél
(2. ábra) a toldat eltörött. Elsősorban az anyaghiba vetődött fel, mint
lehetséges ok.
t-szzgeájfos

"szaga

esztőlljaszez

1. ábra. Nagynyomású

Gözbevezcető toldat

Külső ház

Belső ház

"" ALSTROM Power Hungária Rt.
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toldat illeszkedik, ez a de-

formáció megmarad. Több
nagyjavítási ciklus után ez a
deformáció már olyan méreteket ölthet, hogy az említett gőzbevezető toldat,
amely a külső és a belső
házhoz is kapcsolódik, illesztése gondot okoz.
Az elmélet igazolásához
azonban a hagyományos
mérőeszközök segítségével
nem lett volna érdemes nekiállni, hiszen csak túlságosan közvetett, bonyolult

módszerekkel tudtuk volna

turbinaház

A töretfelület vizsgálata azonban nem utalt anyaghibára, tipikus
fáradásos törés jeleit mutatta, Így
más irányban kerestük a megoldást. Mivel a külső és a belső ház
egymáshoz képesti elmozdulása
önmagában nem képes ekkora
erőt kifejteni, arra kezdtünk gyanakodni, hogy a gőzbevezető toldat befeszülhetett és ez vezetett a
fáradásos töréshez. A befeszülés
geometriai problémák következménye, így felvetődött, hogy érde2. ábra. A gőzbevezető toldat
mes lenne a házak geometriáját
és elhelyezkedésüket megvizsgálni. A turbinaházak ugyanis jelentős
(kb. 600 "C) hőhatásnak vannak kitéve működésük során. Ez a ház
,Szétnyílásához" vezethet.
Ha a ház ,szétnyílik", ez azt jelenti, hogy a ház egésze, minimális
mértékben ugyan, de deformálódik (3. ábra). A nagyjavítás során a tur" Lásda71. oldalon!—

binaház osztósíkját átmunkálják, tehát az itt keletkezett szöghibát kiküszöbölik,
de a ház egyéb részeinél,
például ahol a gőzbevezető

megmérni. Így azonban már
olyan mértékű hibát vittünk
volna a mérésbe, hogy gyakorlatilag értékelhetetlen
eredményt kaptunk volna. A
hordozható koordináta mé3. ábra. A turbinaház szétnyílása
rőgép segítségével viszont
ez egy rendkívül egyszerű feladattá
vált.

A hordozható

koordinátamérőgépről

A hordozható koordinátamérőgép legfontosabb különbsége a
telepítetthez képest az, hogy a mérőfej nem x, y, és z irányú egyenes
vonalú pályán mozog, hanem egy
csuklókkal ellátott mérőkarral (4.
ábra). Ebből következik, hogy nem
elmozdulást

nem

mér

szögeket.

www.anyagvizsgaloklapja.hu

alapvetően,

ha-

Optikai úton meg

On

4. ábra. Hordozható koordináta-
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mérő-gép
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