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Előzmények
A 17. Roncsolásmentes Vizsgálati Világkonferencia (17th WCNDT) 2008. október 25. és 28.
között került megrendezésre Sanghajban (Kína). A
Nemzetközi Roncsolásmentes Vizsgálati Bizottság
(International Committee for Non-Destructive
Testing, ICNDT) négyéves ciklusban rendezett
konferenciájának
házigazdája
a
Kínai
Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség volt. A
konferenciával egyidejűleg a roncsolásmentes
vizsgáló (továbbiakban RMV) eszközöket és
szolgáltatásokat nyújtó cégek nagyszabású kiállítására is sor került. A konferencia résztvevőinek a
száma megközelítette a 800 főt, a kiállító cégek
száma meghaladta a 200-at. Amennyiben ezt
összehasonlítjuk a legutóbbi európai RMV konferencia (Berlin, 2006) hasonló adataival, akkor a
sanghaji konferencia adatai jelentősen a berlini
alatt maradnak. Ezt azzal lehet magyarázni, hogy
az eredetileg augusztus utolsó hetére meghirdetett
rendezvényt a rendezőknek a kínai kormány nyár
derekán kiadott utasítására két hónappal el kellett
tolniuk. A Kínában meghirdetett valamennyi nemzetközi rendezvényre vonatkozó utasítás magyarázata az volt, hogy a pekingi olimpia és a tavaszi
pusztító földrengés következményeinek a felszámolása olyan mértékben megterhelte a kormányt,
amit nem lehetett tovább fokozni. Az időpont ilyen
későn történő megváltoztatása sokaknak azt
jelentette, hogy az új időpontot már nem tudták
összehangolni a naptárjukban található egyéb
programokkal, és ezért le kellett mondaniuk a
részvételről.
Néhány statisztikai adat
A konferencia előadásait tizenkét párhuzamos
szekcióban bonyolították le, a szekciók megnevezését és az egyes szekciókban elhangzott előadások számát az 1. táblázat mutatja. Látható, hogy a
szekciókat RMV eljárás / módszer alapján szervezték, amely elvtől a szervezők csak néhány kisebb
szekció esetében tértek el.

Dr. Trampus Péter, professzor, MAROVISZ elnöke
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Az ultrahangos vizsgálatokkal foglalkozó előadások az összes előadások több mint harmadát
tették ki, és az előadások jelentős hányada valamilyen speciális módszerrel foglalkozott (pl. fázisvezérelt technika, vezetett hullámok, TOFD). A
hagyományos RMV eljárások szinte csak mutatóban voltak jelen a programban (lásd a 8., a 11. és
a 12. szekcióban elhangzott előadások számát).
Megjelent olyan RMV eljárás, amelynek ismereteim szerint nálunk nem járatos (mágneses memória
mérése).
A 2. táblázat földrészenként és országonként
mutatja be az előadások számát. Azokban az
esetekben, amikor egy előadást különböző országból érkező társszerzők jegyeztek, mindkét
országot feltüntettük. Számomra meglepő volt
Amerika (nemcsak az USA) szerény részvétele.
Ezzel szemben egyáltalán nem volt meglepő az
ázsiai létszám fölény, talán Indiától vártam hangsúlyosabb jelenlétet. Az európai előadókat áttekintve Oroszország, Németország és az Egyesült
Királyság gazdasági / technológiai súlyának megfelelően képviseltette magát, míg olyan országok,
mint Norvégia, Spanyolország vagy Svédország
észrevétlenek maradtak. A konferencián nem
hangzott el magyar előadás.
Általános tendenciák
A konferencián elhangzott előadások tükrében
biztonsággal kimondható, hogy a bemutatott témák
jelentős többsége nem hagyományos, hanem
speciális vizsgálati feladatok megoldására kifejlesztett RMV eljárásokkal foglalkozott, és ezek az
eljárások nem „tucat” eljárások. A legigényesebb
eljárások kifejlesztésének feltétele mindenütt egy
moduláris felépítésű fejlesztő architektúra, ami
képes a különböző technológiák, úgymint a magasan integrált mikroelektronika, a digitális technika
és a számítástechnika integrálására. Észrevehetően kezd összemosódni a szoftver és hardver
eszközök határa a mikroelektronikai eszközök
egyre „intelligensebbé” válása eredményeként. A
vékonyréteg technológia fejlődése odáig vezetett,
hogy kvantumfizikai hatások is kimérhetők a mikroelektronikába jelfeldolgozás céljából beintegrált
érzékelőkkel (sensor-on-chip).
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1. táblázat. A konferencia szekciói és a
szekciónkénti előadások száma
Előadások
száma
15
6
49

Szekció megnevezése
Akusztikus emissziós vizsgálat
Átfogó RMV módszerek
Átfogó kutatások és alkalmazások a
RMV területén
Számítógépes tomográfia és digitális radiológia
Elektromágneses módszerek
Infravörös termográfia
Mágneses memória
Mágneses vizsgálat
RMV technikák különféle csővezetékekhez és szerkezetekhez
RMV technikák új alkalmazásai
Optikai vizsgálat
Folyadékbehatolásos vizsgálat
Radiográfiai vizsgálat és számítógépes radiológiai vizsgálat
RMV áttekintése
Ultrahangos vizsgálat
Ultrahangos vizsgálat - Vezetett
hullámok
Ultrahangos vizsgálat - Fázisvezérlés
Ultrahangos vizsgálat - Jelfeldolgozás
Ultrahangos vizsgálat - TOFD

33
65
21
20
15
6
7
5
4
32
9
109
30
30
27
7

Egyre több alkalmazási esetben jelenik meg az
egyes RMV technikák integrált alkalmazása. Ez
nem egyszerűen az ultrahangos és örvényáramos,
vagy az örvényáramos és a mágneses, stb. módszerek egy készülékbe építése és egyidejű alkalmazása, hanem rendszerintegráció. Lényege,
hogy a két vagy akár több eljárás alkalmazásához
szükséges hardvert és szoftvert integrálja és
integrált módon történik az adatok feldolgozása is.
Az egyes eljárások hatékonysága nem alacsonyabb, mintha egyenként alkalmaznák őket; az
adatfeldolgozás során megosztják a rendszer
tartalékait (pl. közös képernyő), végül az adatok
kiértékelésben is megjelenik az integrált közelítési
mód azáltal, hogy egyetlen végkövetkeztetést
szolgáltat. Neves készülékgyártók már kínálnak
ilyen készülékeket. Egy kínai fejlesztésű készülék
(EEC-2008) moduljait mutatja az 1. ábra [1].
Az ábrából látható, hogy a készüléknek két
alapvető része van: egy speciális modul, amely
integrálja a hét (!) RMV módszert, és egy közös
modul, ami magában foglalja a jelek generálását,
az A/D átalakítást, a számítógép processzort, az
operációs rendszer szoftvert, a közös displayt, a
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kommunikációs interfészt és az energia ellátást. A
2. ábrán példaként bemutatjuk az örvényáramos
és a mágneses szórt fluxuson alapuló vizsgálat
képernyőjét.

2. táblázat. Előadások száma országonként
Afrika
Algéria
4
Dél-Afrika
3
Ghána
1
Marokkó
2
Nigéria
1
Tunézia
1
összesen
12
Amerika
USA
37
Brazília
7
Kanada
15
Mexikó
1
Venezuela
2
összesen
62
Ausztrália
Ausztrália
1
összesen
1
Ázsia
Dél-Korea
16
India
8
Irán
5
Izrael
1
Japán
28
Kína
176
Szingapúr
4

Szíria
Tajvan
Thaiföld
összesen

2
10
2
262

Európa
Ausztria
Belgium
Bulgária
Csehország
Egyesült Királyság
Fehéroroszország
Finnország
Franciaország
Hollandia
Lengyelország
Németország
Olaszország
Oroszország
Románia
Spanyolország
Svájc
Szlovákia
Szlovénia
Törökország
Ukrajna
összesen

4
1
2
5
37
5
2
16
9
5
44
5
47
5
1
1
1
1
5
1
197

A műszaki megoldások integrálódásán túl jól
kivehető az előírás rendszerek integrálódása,
illetve globalizálódása. Egy előadás az RMV
egységes minőségi rendszerével foglalkozott [2],
ami az RMV minőségéhez szükséges infrastruktúrán alapul, 3. ábra. Az egyes dobozokban található
elemek együttesen vezetnek el a kívánt minőséghez.
A minőségi rendszer egyik eleme a harmadik
fél által végzett személyzettanúsítás. Ezen a téren
egyre jobban kimondásra kerül az igény a releváns
szabványok (ISO 9712, EN 473 és ANSI-ASNT
CP-106) egymás felé közelítésére. A felsorolt
szabványok ugyan tartalmaznak eltéréseket egymástól, de ezek nem jelentősek (pl. tematika,
gyakorlat hossza, újratanúsítási követelmények),
és az eltérések kompromisszumok árán kezelhetők.
Az általános tendenciák közé sorolható az is,
hogy – ahogyan a fémes anyagok alkalmazását
egyre inkább kiváltják nemfémes (kerámia, poli-
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mer) anyagok, illetve ezek együttese, a kompozit,
úgy – egyre nagyobb helyet foglal el az RMV
palettáján a nem fémes anyagok, de különösen a
kompozitok vizsgálata. Ez utóbbiak különösen a
repülőgépek következő generációjának az építésben kezdik kiszorítani a korábban alkalmazott

könnyűfém ötvözeteket. Vizsgálatuk – heterogén
struktúrájuk következtében - nem problémamentes, és a hagyományos RMV eljárások mellett új
eljárások kifejlesztését is igénylik úgy a
gyártóművi, mint az üzem közbeni vizsgálatok
céljaira.

1. ábra. Az EEC-2008 integrált RMV készülék blokksémája

2. ábra. Az EEC-2008 készülék képernyője örvényáramos és mágneses fluxusos egyidejű
vizsgálat esetén.
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3. ábra. Az RMV minőségi infrastruktúrája.
A kompozitok esetében alkalmazott és fejlesztés alatt álló eljárások alapját a szemrevételezéses, az ultrahangos és az akusztikus (kopogtatáson alapuló) eljárások képezik. Az ultrahangos
eljárásból fejlesztették ki az ún. akusztográfiát és
az ultrahangos kamerát (acoustocam), amelyek
képesek nagy területek ultrahangos térképének
(közel) valós idejű megjelenítésére C-kép alkalmazása nélkül. Az első módszer esetében egy feszültségre érzékeny folyadék kristály anyag, a
másodiknál egy piezoelektromos multiplexer
konvertálja az ultrahangos információt optikai
információvá. Az érintkezésmentes optikai eljárások közül a lézer interferometria és a dinamikus
(hőhullámmal gerjesztett) infravörös termográfia is
alkalmazásra kerül. A kopogtatáson alapuló (tap
testing) módszerek műszerezett változatai is
megjelentek. Ezek egyike egy gyorsulásérzékelőt
használ a kopogtató műszer tömegeként, és a
műszernek a kompozit szerkezettel való érintkezési idejét mérik, ami korrelációba hozható a szerkezet merevségével [3].
Kvantitatív RMV
Egy ideje szinte az RMV önálló ágának tekinthető a kvantitatív RMV (Quantitative NDT, QNDT),
ami Sanghajban is meglátszott. A QNDT fontos
eleme a vizsgálat megbízhatóságát (hatékonyságát) leíró POD függvény (Probability of Detection),
ami annak a valószínűségét adja meg, amellyel
egy adott típusú és méretű folytonossági hiány,
adott feltételek mellett detektálható. Tisztességes
POD görbe felvételéhez igen sok mérés szükséges. Ezért kidolgoztak egy módszert, amellyel
előállítható a POD görbe a hagyományos módon
történő felvételének töredék költségén, a módszer
elnevezése: POD generátor [4]. A POD generátor
egy numerikus modell, ami három egymásra épülő
egységből áll, úgymint az anyagkárosodási, a
vizsgálati és az integritás ellenőrzési egységből, 4.
ábra.
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A károsodási modul egy statisztikai modellen
alapszik, és valamennyi előforduló károsodást
szimulálja a vizsgálandó berendezése meghatározott részén, az idő függvényében. Ez az eredmény
képezi aztán a vizsgálati egység bemenő adatait.
A vizsgálati modul a vizsgálat szimulációja. Ez a
választott RMV eljárás, annak technológiája,
technológiai paraméterek változtatása (pl. ultrahangos vizsgálófej és frekvencia) egyéb vizsgálati
körülmények figyelembe vételével szolgáltatja a
„vizsgálat” eredményeit. Az eredményeket manuálisan vagy automatikusan értékelve elállítható a
szimulált POD görbe. Az integritás egység – a
választott integritás kritérium segítségével – elvégzi a vizsgált berendezés szerkezeti integritásának
az értékelését.
Modellezés
A modellezéssel foglalkozó számos előadás
közül azt emeljük ki, amelyiknek tárgya egy radiográfiai numerikus szimulációs program volt, aminek
a segítségével realisztikus radiográfiai felvételeket
lehet készíteni virtuális vizsgálati darab és jól
definiált vizsgálati paraméterek felhasználásával
[5]. A munka célja gyakorlati ipari követelményeknek való megfelelés és vizsgálattervezés volt. A
bemutatott szimuláció a teljes vizsgálati folyamatot
modellezi, kezdve a darab geometriájától, amihez
CAD-ben használatos formátumot használnak,
folytatva a röntgen sugárzás keltésével, az anyaggal való kölcsönhatásával és a képalkotással.
Mindezekhez az alkalmas és nem szélsőséges
számítógép kapacitás igényű fizikai összefüggéseket alkalmazták, aminek eredményeként a program egyszerű asztali számítógépen futtatható. Az
5. ábra egy hegesztési varrat RT vizsgálata szimulációjának a lépéseit mutatja. A hosszvarrat külső
geometriáját optikai szkennelés útján vették fel. A
röntgen sugárzás paramétereinek beállítása után
elvégezhető volt a szimuláció, aminek eredménye
a „szintetikus” felvétel.
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4. ábra. POD generátor felépítése.

5. ábra. RT vizsgálat számítógépes szimulációja.
Dinamikus infravörös termográfia
Az infravörös termográfiával foglalkozó előadások között szinte nem volt található olyan, amelyik
az eljárás ismert és hagyományosan alkalmazott
módszerét követte volna. Ezzel szemben megjelent a dinamikus termográfia, mint a hagyományosnál hatékonyabb módszer. Ennek lényege,
hogy a vizsgálandó darabbal külső energiát közölnek, ami a folytonossági hiány (repedés) közvetlen
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környezetében hővé alakul és ezt a sugárzó hőt
detektálják. Akár néhány tíz °C hőmérséklet különbség is generálható a folytonossági hiánynál. A
külső energia lehet mechanikus (ultrahangos
rezgés), villamos (örvényáram), vagy hő (modulált
fény, lézer). A 6. ábra az ultrahangos termográfia
[6], a 7. ábra az indukciós termográfia [7] kísérleti
elrendezését mutatja be. A külső hőt felhasználó
módszerek az ún. lock-in erősítő elvet érvényesítik, azaz képesek a viszonylag kis jelek megkülön-
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böztetésére kedvezőtlen jel/zaj viszony esetén is,
ezért ezeket összefoglalóan lock-in termográfiai
módszereknek is nevezik. A bemutatott dinamikus
eljárások alkalmazási területe igen széleskörű:

szerepelt közöttük süllyesztékben kovácsolt termékek sorozat vizsgálata és kompozit repülőgép
szerkezetek üzem közbeni ellenőrzése is.

6. ábra. Ultrahangos infravörös termográfia kísérleti elrendezése.
másik RMV eljárás (pl. RT vagy UT) alkalmazását
az indikáció értelmezése és a folytonossági hiány
jellemzése, vagy méretének meghatározása
céljából. A 8. ábra egy MMM vizsgálat eredményének összehasonlítását mutatja RT vizsgálattal.

8. ábra. Csővezeték körvarratának MMM és
RT vizsgálati eredménye [8].
Bakteriális MPT

7. ábra. Indukciós infravörös termográfia elvi
vázlata
Mágneses memória eljárás
A fémek mágneses memóriája egy maradó
mágnesség, amely a gyártáskor (hegesztéskor)
illetve környezeti hőmérsékletre történő lehűléskor
alakul ki a föld gyenge mágneses terével vagy az
anyagban lévő feszültség koncentrációs helyeken,
irreverzibilis módon kialakuló mágneses térrel
történő kölcsönhatás eredményeként. A mágneses
memória RMV eljárás (metal magnetic memory,
MMM) azon alapszik, hogy a vizsgálandó darab
felületén szórt mágneses fluxus mérhető a feszültségkoncentrációs helyek, a folytonossági hiányok
stb. környezetében. A mérési eredmény elsősorban tájékoztató jellegű és gyakran igényli egy
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Különlegessége okán mutatjuk be a következő
mágnesezhető „poros” vizsgálati alkalmazást [9].
Hagyományos vizsgálat esetében az alkalmazott
mágnesezhető porok szemcsemérete szabja meg
a kimutatható repedés szélesség alsó határát.
Ezért az MPT eljárás nano mérettartományban
nem alkalmazható, holott a nanotechnológia
igényei ebben az irányban is megjelentek. Felismerték, hogy léteznek olyan baktériumok, amelyek
érzékenyek a mágneses térre (magnetotactic
bacteria), és amelyekben ún. magnetoszómák
alakulnak ki. Ezek a nanométer méretű (45-100
nm), membránba ágyazott ásványi kristályok
képezik a vizsgálathoz szükséges anyagot, azaz a
bakteriális mágnesezhető port (bacterial magnetic
particle, BMP), 9. ábra. A baktériumok egészségre
ártalmatlanok, továbbá méretüknél fogva kevésbé
károsítják a vizsgált darab későbbi felhasználását,
amennyiben tökéletesen nem távolítják el őket a
darab felületéről.

9. ábra. Magnetospirillium magnetoszóma (45
nm).
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8. ábra. Csővezeték körvarratának MMM és RT vizsgálati eredménye [8].

9. ábra. Magnetospirillium magnetoszóma (45
nm).
Lézer interferometria
Számos előadás – különös tekintettel a repülőgépiparra és a légi közlekedésre – foglalkozott a
kompozit szerkezetek hibakereső vizsgálatának
ezen eljárásával (shearography).

Az eljárás lényege, hogy a szerkezetre (a repülőgépek törzsét képező, hab vagy méhsejt magra
felépített szendvics szerkezet vagy egyéb laminált
kompozit) adott feszültség hatására a folytonossági hiányok feletti felületen keletkező egyenetlenség
detektálható. A feszültség különböző módon
hozható létre, például a vizsgálókamra nyomásának csökkentése vagy a vizsgálandó darab hőmérsékletének növelése útján. A rendszer része
egy lézer kamera, egy interferométer és egy
képfeldolgozó számítógép. Kísérletek, és a gyakorlat azt mutatja, hogy amennyiben egy felület
alatti folytonossági hiány a ráadott feszültség
hatására már néhány nanométer méretű felületi
egyenetlenséget hoz létre, azt ezzel a módszerrel
már biztonsággal ki lehet mutatni. A vizsgálat
sebessége két nagyságrenddel meghaladja az UT
vizsgálat sebességét. A 10. ábra egy lézer
interferometria vizsgálat eredményét mutatja,
példaképpen [10].

10. ábra. Kompozit repülőgép szerkezet belső hibái (elválások a fémhab mag és a burkolat között).
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Digitális radiográfia
Jelentős számú előadás foglalkozott a filmnélküli radiográfiai vizsgálattal, annak előnyeivel,
illetve hasonlította össze a vizsgálat különböző
paramétereit a filmradiográfiával. Ezek közül is
kiemelkedtek a német BAM (Bundesanstalt für
Materialforschung und –prüfung) szakemberei által
bemutatott előadások, mivel elvitathatatlan a BAM
vezető szerepe ezen a területen. Egyik előadásukban a számítógépes radiográfia (computed
radiography, CR) és a digitális detektálás (digital
detector arrays, DDA) összehasonlító elemzésé-

nek eredményeit mutatták be [11]. A kép minőségét alapvetően meghatározó paraméterek egyike a
normalizált jel / zaj viszony (signal / noise ratio,
SNRnorm), a másik a képfelbontás (basic spatial
resolution, SRb). Lényeges képminőség javulást
értek el a DDA detektor kalibrálási folyamatának
optimalizálása útján: a kontraszt érzékenység - az
expozíció és a DDA kalibrálás paraméterei függvényében - akár a falvastagság 1/1000-ével vált
egyenlővé. Ez a kiemelkedő kontraszt ellensúlyozni tudta az esetlegesen gyengébb képfelbontást. A
11. ábra egy példát mutat be a leírtakra.

11. ábra. Film radiográfia és különböző nagyítású DDA képminőség összehasonlítása.
Ultrahangos vizsgálatok
Ahogy a bevezetésben közölt statisztikai adatokból látható, az UT eljárás különböző módszerei
tették ki a konferencia szakmai programjának
csaknem a felét. Ebből a hatalmas mennyiségű
előadásból nehéz volt válogatni. A következő
előadások így csak a legkülönbözőbb alkalmazási
esetek példáinak tekintendők. Nagysebességű
vasúti kocsik kerekeinek mozgás közbeni UT
vizsgálatára fejlesztettek ki módszert a németországi Fraunhofer Intézetben, és vezettek be egyidejűleg Németországban és Kínában [12]. A
vizsgálati technika lényege impulzus-visszhang és
impulzus áthangzás módszer alkalmazása, amelynek során Rayleigh hullámok haladnak körbe a
vizsgált kerék kerülete mentén. A hullámokat négy
EMAT fej generálja és fogadja, a fejeket a vizsgáló
sínpárba építik be (kettőt az egyikbe, kettőt a
másikba), 12. ábra.
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A vonat érkezését egy érzékelő jelzi, és amikor
a kerék a vizsgálófejen van, az kibocsátja a felületi
hullám impulzust. A hullám néhány ms alatt többször körbeszalad a kerék kerülete mentén, és a fej
vagy egy esetleges felületi vagy felület alatti folytonossági hiányról érkező visszhangot érzékel az
impulzus-visszhang módban, vagy az áthangzás
jeleit, néhány körbefutást követően. Úgy a visszhangjeleket, mint az áthangzás jelek csillapítását
értékelik. A vonat sebessége a vizsgálat közben 515 km/h.
Egy rendkívül veszélyes tenger alatti hegesztés
vizsgálatáról és a vizsgáló rendszer minősítéséről
számolt be a [13] előadás. Az Északi tengerben,
csaknem 400 km-re a parttól, 140 m mélységben
kellett egy 36” átmérőjű gázvezetékhez egy 16”
méretű csatlakozást hegeszteni úgy, hogy közben
a csővezeték szállította a nagynyomású gázt.
Előzetesen a következő követelményeket támasztották a vizsgálattal szemben: (a) a vizsgálatnak
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automatizáltnak kell lennie, teljes körű adatgyűjtéssel és -feldolgozással; (b) annak ellenére, hogy
a vizsgálat eredményeinek meg kell felelniük a
DNV-OS-F101 és az EN 1714 szabványok elfogadási szintjeinek, alkalmazni kell egy műszakikritikai értékelési módszert (Engineering Critical

Assessment, ECA) is, azaz minden indikációt
egyedileg értékelni kell; (c) a vizsgáló rendszer
minősítését az ENIQ módszere szerint kell végezni. A hegesztést két lépésben végezték. Először
egy párnaréteget hegesztettek a nyomásalatti
csővezetékre, 13. ábra.

12. ábra. A mozgás közbeni kerékvizsgálat elrendezése.

13. ábra. Párnaréteg.
Ezt a varratot manuálisan vizsgálták (együtt az
alatta lévő cső alapanyaggal). Az igazi feladatot a
párnaréteghez csatlakozó csonk hegesztése
jelentette, 14. ábra.

14. ábra. Csatlakozó varrat.
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Impulzus-visszhang módszert, 45, 60 és 70°-os
transzverzális fejeket alkalmaztak, a vizsgálati
elrendezést a CIVA 3D szimulációs szoftver segítségével tervezeték meg. A szoftver lehetőséget
adott tetszőleges hiányok figyelembe vételére
(beleértve a mesterséges reflektorokat is, úgymint
a szférikus és félgömb fenekű hengeres furatokat,
valamint a közismertebb lapos fenekű és keresztirányú hengeres furatokat). A modellezés és az
ECA elemzés alapján meg lehetett határozni a
vizsgálat teljesítőképességét a kritikus hiba méretek és kritikus varrat helyek esetében. Külön
feladat volt a megfelelő fejmozgató manipulátor
megtervezése. A minősítéshez három ellenőrző
testet készítettek. A minősítés nyílt vizsgája során
valamennyi adatot felvettek, amelyekből aztán A-,
B- és C-képeket rekonstruáltak, amire a 15. ábra
mutat példát.
Ellenállás ponthegesztés folyamat- és minőségellenőrzésére mutatott be érdekes műszaki
megoldást a [14] előadás. A ponthegesztő elektródákba építették be az ultrahangos fejeket, amelyek
a hegesztési folyamat alatt 500 Hz gyakorisággal
ultrahang impulzusokat bocsátanak át a heglencsén. Ezeket a vevőfejek rögzítik, majd az értékelő
szoftver értékeli (lényegében a heglencse átmérőjét mérik). Az esetleges visszhangok is felhasználhatók az elektródacsúcs hőmérsékletének a szabályozására. Az értékelő szoftver közvetlenül a
hegesztés után minősíti a varratot, ugyanis a
lencse átmérője korrelációba hozható a hegesztés
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minőségével. A 16. ábra példákat mutat be külön-

böző elektróda kialakítások esetén.

15. ábra. Példa az adatok megjelenítésére.

16. ábra. Ellenállás ponthegesztés minőségellenőrzése.
Az ultrahangos vizsgálatok területéhez tartozik
az a kutatási eredmény is, amelyről német és kínai
kutatók számoltak be közös előadásukban [15].
Nyomottvizes atomerőművek reaktortartályainak
biztonsági és élettartam korlátját a tartály sugárkárosodása adja, ezért ennek ismerete kulcsfontosságú a biztonságos üzemeltetés és az üzemidő
hosszabbítás szempontjából. A ferrites szerkezetű
tartályanyag
öregedett
állapotának
roncsolásmentes meghatározásához a rajta lévő
néhány mm vastagságú plattírozás miatt
magnetosztrikciós elven működő EMAT fejet
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alkalmaztak, ami egy alacsonyfrekvenciájú állóhullámot indított az ausztenites plattírozás és a ferrites alapanyag határáról az alapanyag irányába. A
mérés elve a 17. ábrán látható. Az EMAT paramétereit a Charpy próbatesteken elvégzett kísérletek
során optimalizálták, így frekvenciáját 1,2 MHz-re
módosították.
A magnetosztrikció mint mikromágneses tulajdonság igen érzékeny az anyag rácsszerkezetében lévő hibák kimutatásra, és ez a tulajdonság
teszi alkalmassá a sugárkárosodás mértékének a
meghatározására.
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csony frekvenciájuk, illetve hosszú hullámhosszuk
következtében jelentős távolságra. A cső keresztmetszetében bekövetkező minden változás (pl.
falvastagság csökkenés, körvarrat), ami az akusztikus ellenállás megváltozásával jár, detektálható.
A vizsgálat erősen terjed fektetett csővezetékek
időszakos ellenőrzése területén, pl. [16].

17. ábra. Állóhullám magnetosztrikciós gerjesztése a plattírozás / alapanyag határán.
Más nemzetközi konferenciákhoz hasonlóan,
figyelemre méltó számú előadás foglalkozott a
vezetett hullámok (guided waves) alkalmazásával.
Ezt az UT módszert csővezetékek vizsgálatára
használják, mert – ellentétben a hagyományos
ultrahangos technikával, ami a vizsgálófej közelében található tartományra irányul – a vezetett
hullámok a csőfal teljes keresztmetszetében
(tulajdonképpen a cső belső és külső fala által
vezetve) haladnak a cső hossza mentén, és ala-

A szintén egyre jelentősebb helyet elfoglaló fázisvezérelt (phased array, PA) technika területéről
két előadást emeltünk ki. Az egyik a hagyományosan impulzus-visszhang módszert alkalmazó PA
alkalmazhatóságát mutatja be az ultrahang hullámok dinamikus vezérlésével TOFD (time-of-flightdiffraction, magyarul: futásidő szóródásos) vizsgálathoz [17]. Az eljárás célja, hogy a TOFD hiányosságait kiküszöbölje, ami annak a következtében válik lehetségessé, hogy a PA adta variációs
lehetőséget kihasználva mindig a legoptimálisabb
viszonyokat (dinamikus vezérlés és / vagy fókuszálás) használják ki, 18. ábra.

18. ábra. A szektoriális szkennelés hatása a hibakimutatásra.
A szektoriális szkennelést négy különböző
szögben (40, 50, 60 és 70°) elvégezve – a kép
baloldala – látható, hogy az 1 és 2 jelű reflektorok
kimutatása hogyan javul, illetve romlik – kép jobb
oldala.
A másik PA témájú előadás az ún. flexibilis PA
vizsgáló egységre mutatott példát, amit komplex
geometriájú vizsgálati darabok esetén alkalmaznak
[18]. A korábban kifejlesztett és más konferenciákon bemutatott 2D array-t most 3D PA fejjel váltot-
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ták fel, amelyet a térben komplex geometriájú
berendezések vizsgálatára fejlesztettek ki. A fejet
ebben az esetben rugalmas gyantába, 8x8-as
mátrixban elhelyezett 2,5x2,5 mm méretű rezgők
alkotják, amelyeket 9 dugattyú szorít a vizsgálandó
darab felületéhez a vizsgálat alatt, továbbá elmozdulás érzékelők mérik a felület domborzati viszonyait. A 19. ábra egy csonk modellen mutatja be a
berendezést.

www.anyagvizsgaloklapja.hu

93

2009/3

19. ábra. 3D flexibilis PA vizsgáló berendezés.
Záró gondolatok
A sanghaji világkonferencia hiteles képet mutatott a roncsolásmentes vizsgálatnak a világban
elfoglalt helyéről és a fejlődés irányairól. A résztvevők érzékelhették, és talán ez az előadás is
érzékeltetni tudta, hogy egyre szigorúbb követelményeket támasztanak a termékekkel és az üzemelő berendezésekkel szemben, és a szigorodó
követelmények újabb és újabb feladatokat rónak a
vizsgálatok tervezőire, végrehajtóira, valamint a
készülékek gyártóira. A jól ismert néhány alapeljárásból mára száznál is jóval több RMV módszer
talált gyakorlati alkalmazásra. Az alkalmazott
módszerek többsége igen komoly mikroelektronikai és számítástechnikai támogatású. Világszerte
jelentős kutatói kapacitásokat köt le a módszerek
kifejlesztése, gyakorlatba történő átültetése. Imponáló ebben az ázsiai országok szerepvállalása, és
– figyelembe véve Kína, India és a többi ázsiai
ország tudományos eredményeit egyéb területeken is - nem nehéz megjósolni, hogy a XXI. század tudományos-műszaki haladásának történelmét
ezen a kontinensen fogják írni.
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