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1. BEVEZETŐ ÉS ELŐZMÉNYEK
Ismert tény, hogy az anyagvizsgáló szakemberek a roncsolás-mentes módszerek segítségével
kimutatják azt, hogy az illető alkatrészben (cső,
lemez, stb.) létezik, egy bizonyos mélységben, egy
adott nagyságú-, és formájú hiba.
Ezt, csak olyan szempontból szokták értékelni,
hogy például egy bizonyos elvékonyodása az
alkatrésznek, rövid időn belül, tönkremenetelhez
vezethet.
Itt, sajnos, figyelmen kívül szoktak hagyni egy
nagyon fontos információt, vagyis azt, hogy az
illető hiba, méreteinek-, és formájának függvényében, egy fontos feszültség-torlódást előidéző
tényező lehet.
Így, lehetséges, hogy egy viszonylag kis méretű
hiba, melynek formája és/vagy térbeli elhelyezése
kedvezőtlen, olyan nagy feszültségtorlódást képes
előidézni, mely egy gyorsabb tönkremenetelhez
vezethet, mint egy nagyobb méretű-, de viszont
kedvezőbb alakú és/vagy térbeli elhelyezésű hiba.
A szerzőket már több éve foglalkoztatja az a
tény, hogyan lehetne a problémának e két vetületét egységesen elemezni.
A probléma fontosságát a nyomástartó edények
közül a nagynyomású gázpalackoknál bizonyítjuk
be.
A legutóbbi RAKK-értekezlet keretén belül elemeztük a Moiré-sávok módszerének előnyeit egy
lehetséges tönkremenetel pontosabb kiértékelése
szempontjából.
Mint ismeretes, a nagynyomású palackok általában egy 260… 270 mm átmérőjű, 600 … 620
mm magasságú, illetve 2,5.. 3,0 mm falvastagságú
alumínium ötvözetből előállított vékonyfalú forgásedények.
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Átlagban, egy forgalmazó-, és újratöltő cég évente
több százezer gázpalackot kellene folyamatosan,
egyedileg ellenőriznie, mivel a szűrőpróba nem
biztosítja a felhasználót arról, hogy az illető gázpalack üzembiztos marad-e mindvégig, illetve nem
történik-e robbanás az üzemeltetés ideje alatt.

Ha az adott palackok üzemi nyomása 2…7 bar
közötti, akkor a nyomáspróbát (általában vízzel)
egy körülbelül 25 bar értéken végzik el.
Az egyik igen gyakori károsodási tényező az
úgynevezett korróziólyukak keletkezése a palackfenéken, mely komolyan veszélyezteti a biztonságos üzemeltetést. Természetesen, az oldalfalak
korróziós károsodását is figyelembe kell venni.
A fent említett nyomáspróbát a palack vagy kiállja, s akkor megfelelőnek minősítjük, vagy pedig
a próbapadon szétrobban, mely viszont esetleges
balesetveszéllyel is járhat.
A fenti szúrópróbának többek között a következő sajátosságait lehetne kifogásolni:


A gáz helyett vizet teszünk a palackba,
melyet, ha megfelelőnek találunk, újra ki
kell majd tisztítani, hogy feltölthessük gázzal;



A nyomáspróba túlságosan nagy nyomáson történik;



A palackfenék valós károsodási állapotáról
egyáltalán nem nyújt semmiféle kézzelfogható információt;



Az eljárás eléggé idő- és munkaigényes is,
ami szintén befolyásolja a cég hatékony
tevékenységét.

A szerzők által javasolt módszer:


Egy viszonylag olcsó, roncsolás-mentes eljárás, mely lényegesen alacsonyabb nyomáson és azonos (gáz)töltéssel (!) történik;



Ki tudja mutatni a korrózió-lyukak megjelenését/ keletkezését/ időbeni fejlődését, illetve ezek fontosságát az élettartam
szempontjából;



Alkalmazható, mint folyamatos állapotellenőrző eljárás az újratöltést megelőzően s
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így, gyakorlatilag, a forgalmazó cég összes
palackjának
időbeli
élettartammódosulását felmérő hatékony eszközzé
válhat, mivel a nyert információk tárolása
és időszakos kiértékelése már előre jelezhetné a károsodás sebességét, valamint
az ezt kiváltó okok fontosságát is;


Mivel a palackokat alacsonyabb nyomáspróbának vessük alá, talán még egy-két
töltési ciklust biztonságos üzemmód mellett kiállhatna, ha ezeknek az adatait a valós feszültség-állapot szempontjából tudtuk
kiértékelni;



Ez a módszer ugyanakkor jelentős költségmegtakarítást is biztosíthatna az illető
cégnek.

Ezt követően, a viszonylag nagy, korróziós
vagy más jellegű, károsodásos palackokat tüzetesebb vizsgálatoknak lehetne alávetni a már klaszszikus roncsolás-mentes eljárások egyikével,
illetve, őket adott esetben kivonni a forgalomból.
A szerzők előzetes véges-elemes számításai
egy ilyen palackfenéken kimutatták, hogy elégséges 5 bar-ról 10 bar-ra növeljük a nyomást, ahhoz,
hogy már egy 0,3…. 0,5 mm-es helyi falvastagság
módosulásának hatását észlelni lehessen a Moirésávok Módszerével is.
Ezen falvastagság módosulás, a leendő korróziólyukak formája, mérete és elhelyezése függvényben, mint feszültség-torlódást-, és helyi alakváltozás-módosulást előidéző tényező fog jelentkezni és így, az élettartamra is tudunk következtetni.

tolásokra alapszik. A 4 csonkok egyikén furat
található, melyen, p nyomás alatt, előfeszítjük/terheljük a palackfeneket. Az 5 állvány, valamint a 6 rögzítő csavarok biztosítják a rendszer
merev-, azonos helyzetben-, és ugyanakkor pontosan megismételhető, rögzítését.
A 2. ábrán az 1, ellenőrzésre szánt, palackot a
2 merev rögzítő gyűrűre helyezzük. Itt nem részletezzük a pontos-, merev-, és tökéletesen megismételhető felfogás kivitelezését. A 3 csapon keresztül
biztosítjuk az előterhelési p nyomást. Mindkét
próbapad esetében a 3. ábrán bemutatott sémának, a   0 változatát alkalmazzuk.
Elvileg, az 1. ábrán bemutatott próbapadra rögzített, műhibával (esetleg: műhibákkal) ellátott 1
palackfeneket vizsgáljuk úgy koncentrikus körökből
álló-, mind pedig sugárirányú vonalakból alkotott
rácsok segítségével. A koncentrikus körökből álló
rácsok főként a minőségi felmérést biztosítják
(vagyis, hogy egy bizonyos hibának milyen moirésáv torlódás felelne meg), míg a sugár-irányú
rácsok az alakváltozások számbeli megállapítására szolgálnak.
Az így nyert információkat utólag kiegészíthetjük Véges Elemes számítással is, hogy a térbeli
feszültségállapotot valósan fel tudjuk mérni, főként
akkor, ha a fal elvékonyodása valósan térbeli (és
nem egyszerűen síkbeli) feszültségállapothoz
vezetne.

Az említett RAKK-értekezleten a szerzők két,
sajátfejlesztésű próbapadot mutattak be:


egy a feszültség-állapot (és ugyanakkor
alakváltozás-állapot) bemérésére/ kalibrációjára szolgál,



míg a másik, a sorozatos (folyamatos) palack-ellenőrzést célozta meg.

Mindkét próbapad a Rácsvetítéses-, illetve az
Árnyék-Moiré eljárás alapján működött, mely
eljárásokat akkor elemeztünk.
A próbapadok elvi működését viszont itt újra
bemutatjuk, annak érdekében, hogy a két, most
javasolt modern optikai eljárás előnyeit jobban
tudjuk érzékeltetni.
Az 1. ábrán bemutatott próbapad fő elemei az 1
és 3 palackfenekek, melyekből az elsőt (1) műhibákkal láttuk el, míg a másik hibamentes.
A két palackfeneket a 2 összekötő elemmel
rögzítjük, mely méretezése szilárdságtani megfon-

HU ISSN 1787-507

1. ábra. Hibák kiértékelésére szánt bemérési
próbapad
A folyamatos palack-ellenőrzésre szánt második próbapad üzemeltetéséhez már középminősítésű szakmunkás is elégséges, hiszen ő
csak összehasonlítja a nyomáspróba következtében megjelenő moiré-sávokat az első próbapadon
veszélyesnek minősített képpel.
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Ezek után csak osztályozza a palackokat, mint
megfelelő (üzembiztos), kevésbé üzembiztos,
illetve veszélyes (nem üzembiztos) csoportba.
Az így osztályozott palackokat utána a megfelelő szakemberek veszik át.

alakú rész méretei 40  40  2,5 mm , melyben egy

L  15 mm hosszú és 2  R  5 mm széles hiba
található.

h  0,5 mm ; r  0,1 mm ,
míg a T2 esetben h  1,5 mm ; r  0,5 mm értéA T1 esetben

kekkel végeztük el a számításokat. Mivel az adott
Véges Elemes (didaktikai célokra szánt, szabadalom-mentes) program nem engedett meg bizonyos
háló-sűrítést, így a r értékeinek módosulását jelen
esetben nem tudtuk kimutatni.
Mindkét

esetben

a

hibával

ellátott

oldalt

100 bar nyomásnak vetettük alá, s a téglatest
peremét mindenütt mereven befogtuk.
Az 5… 10. ábrák e két esetnek a lemez sima
oldalán (vagyis a külső oldalán) észlelhető
összelmozdulásokat [m] , Von Mises feszültségeket [Pa ] , illetve a hosszirányú metszetben ébredő
Von Mises feszültségeket [Pa ] nyújtják. Mivel a
terhelés a lineáris-rugalmas tartományban történt,
ezért például, egy 10 bar nyomásnak megfelelő

3. ábra. Kontúrozásra alkalmas Moiré berendezés
2. VÉGES ELEMES EREDMÉNYEK
A korróziós hibák okozta feszültségtorló-dás,
illetve alakváltozás módosulásának ponto-sabb
felmérése érdekében a szerzők Véges Elemes
(COSMOS) számítást végeztek a 4. ábrán bemutatott (a) esetre.
Két méret-sorozat került elemezésre, feltételezve azt, hogy a palackfenékből elkülönített téglatest

érték-sorozat esetében jelen értékeket
osztani.

10 -zel kell

Az ábrák elemzéséből kiderül, hogy a mélyebb
korróziós károsodás nagyobb feszültségeket és
elmozdulásokat eredményez.
Mivel az lenne a cél, hogy minél kisebb nyomással tudjuk kimutatni az edény/palack károsodását, ezért a moiré-sávok módszerénél legalább
egy-két nagyságrenddel érzékenyebb érintésmentes eljárást kell alkalmazni.

4. ábra. Két, a palackfenékre javasolt, műhiba-típus
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5. ábra. T1 elmozdulásai

6. ábra. T1 Von Mises feszültségei

7. ábra. T1 Von Mises feszültségei egy hosszirányú metszet mentén

8. ábra. T2 elmozdulásai
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9. ábra. T2 Von Mises feszültségei
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10. ábra. T2 Von Mises feszültségei egy hosszirányú metszet mentén
3. DIGITÁLIS KÉPKORRELÁCIÓ MÓDSZERE (VIC, DIC)
A fenti szempontokat figyelembe véve, a szerzők két, modern optikai módszer előnyeit mutatják
be. Ezek nemcsak a moiré-sávok előnyeit tartalmazzák, de ugyanakkor sokkal érzéke-nyebbek is;
ezért javasoljuk őket jelen roncsolás-mentes
vizsgálathoz.
Mindkét módszer óriási előnye az, hogy érintésmentes, vagyis a vizsgált testek eredeti állapotát semmilyen módon nem befolyásolják. Így a
vizsgálati eredmények 100%-ban hitelesek lesznek. Ugyanakkor, a mérési pontosságuk is meszszemenően jóval nagyobb a szokványos eljárásokénál.
Az első, az úgynevezett Digitális Képkorreláció Módszere (Digital Image Correlation, vagy
esetünkben: Video Image Correlation, röviden
VIC), mely térbeli verziója (a VIC-3D) segítségével
a szerzők már különféle rugalmasságú anyagokat
vizsgáltak.
Itt az elmozdulás-mező felmérési (kiértékelési)
pontossága 1 mikrométer nagyságrendű, s ugyanakkor 30-40 mm-es elmozdulásokat is jól tud
érzékelni.
A módszer elve röviden a következőkben foglalható össze:
Hasonlóan az emberi szemhez, két videokamera segítségével egyidejűleg kép-párokat rögzítünk,
melyeket a VIC-3D programja térbeli információként fog kezelni.
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11. ábra. A VIC-3D rendszer főbb elemei [15]
Elvileg a rendszer két nagyérzékenységű videokamerából áll, melyeket egy megfelelő merevségű alumínium rúdra rögzítünk (11. ábra), oly módon, hogy a vizsgálandó testhez képest szimmetrikus legyen az elhelyezésük.
Ezt viszont vagy egy megfelelő merevségű-, és
stabilitású háromlábra rögzítünk, vagy pedig a
terhelő berendezésre (mint például a szakítógép
oszlopaira, ha húzó-, illetve nyomó igénybevételt
vizsgálunk).
A vizsgálandó testet előzőleg vízben oldódó aeroszolos oldattal fessük le, oly módon, hogy ennek
felületén jó kontrasztos és ugyanakkor egyenlőtlen
méretű-, és nagyságú foltok kelet-kezzenek.
A foltok mérete szoros összefüggésben van a
vizsgálandó test méreteivel, a varható elmozdulások nagyságával, melyekre az illető cég megfelelő
utasításokat nyújt.
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Az így előkészített felület szintjére beállítjuk (fókuszáljuk) a kamerákat, majd a vizsgálandó testet
onnan eltávolítva és helyére (ennek volt síkjában)
egy sajátos próbatestet helyezünk el, mely pontosan kijelölt távolságra elhelyezett ponthalmazt
tartalmaz.
Ennek a speciális próbatestnek segítségével
elvégezzük a rendszer bemérését (kalibrációját).
A rendszer elvileg úgy működik, hogy a terheletlen állapotnak megfelelő két képet (kép-párat),
melyek végül is egy-egy n  m pixelből álló
egység, egy előre kiválasztható alap-cella segítségével (mely jelen esetben 5  5 pixel nagyságú
négyzet), egy szintén előre kiválasztható lépéssel
(itt például 1...3 pixel nagyságrendű), végigpásztázza, mint a szokványos képernyőt.





A program, az alap-cella minden adott helyzetének megfelelően, külön-külön megállapít egy
sajátos (egyedi) ekvivalens szürkeségi fokot,
melyet a cella középső pixeléhez rendel hozzá.
Minden ilyen egyedi szürkeségi fokkal ellátott
(mellérendelt) alap-cellát tárol a program úgy a
jobb-, mind a bal kamera esetében (tehát úgy a
koordinátáit, mind a megfelelő szürkeségi fokát).

12. ábra. A pontok azonosításának elve
A rendszer előnyei közé tartoznak:


nagypontosságú és gyors adatfeldolgozást
biztosít;



egyszerű, fehér fény típusú, megvilágítást
igényel;



az adatok elemzése történhet egy egyenes, egy görbe mentén, s ezen adatok kimenthetők Excel formátumban, vagy pedig
egyszerű-, illetve színes grafikonokban ábrázolhatók (hasonlóan a Véges Elemes ábrázolással);



érintésmentes módszer és térbeli elemzést
biztosít;



önműködően kiszűri a merevtest típusú
elmozdulásokat s ezért a környezet rezgései például nem fogják a mérések eredményét/pontosságát befolyásolni;



a használt optika függvényében mikronos
elmozdulásoktól néhány centiméteres értékekig alkalmazható.

Ezeket az így egyedileg meghatározott cellákat
követi a program, miközben ezek, a vizsgált test
terhelése következtében, térbeli alakváltozást
szenvednek.
A test igénybevétele alatt folyamatosan, mindkét kamera segítségével és egy tetszőleges mintavételezési frekvenciával követjük a jelenséget.
Utána pedig, elégséges egyetlen pontot azonosítani a bal-, és a jobb képsorozatok egyikéről,
annak érdekében, hogy a program ennek alapján a
többi pont-párokat (jobb-, és bal kép minden pontpárát) azonosíthassa és utána a keresett paramétereket (térbeli elmozdulás, térbeli fajlagos elmozdulás stb.) kiszámíthassa.
A nyújtott elmozdulások pixel nagyság-rendűek
s ennek érdekében a kamerák felbontóképessége
minél nagyobb kell, hogy legyen. Ugyanakkor, a
használt optika kiválasztása is figyelembe kell
vegye ezt az elvárást; erre a cég megfelelő utasítást nyújt.

Illusztrációként, a 13. ábrán, egy furattal ellátott
fa próbatest fajlagos alakváltozását mutatjuk be,
ahol, egy saját elképzelésű-, és kivitelezésű videóextenzométer segítségével az össz-rövidülést is
tudtuk követni. A terhelés nagyságát szintén a
képekre vittük fel, saját fejlesztésű mini-software
segítségével.

A program egyszerűbb verziója is gyakorlatilag
valós-idejű megfigyelést és kiértékelést biztosít,
főként, ha a tanulmányozott jelenség statikus, vagy
kvázi-statikus. Az adatok feldolgozás, a mintavételezés szaporasága (frekvenciája) és képek száma
függvényében néhány másodperc.

Itt, az előreterhelésnek megfelelő F  12 N értékre a próbatesten kijelöltük a számunkra fontos
pontokat, melyeket a program automatikusan
követett és ennek megfelelő elmozdulás-értékeket
minden teherre kijelzett.
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A palackok ellenőrzésénél talán egyetlen hátrányt lehetne megemlíteni, azt, hogy minden
palack-feneket aeroszolos oldattal be kellene
festeni.
4.
SZEMCSEHOLOGRÁFIA
ÉS
SHEAROGRAFIA
(DIFFERENCE ESPI ÉS SHEAROGRAPHY)
A másik módszer, melyet ajánlani tudunk, az a
Szemcse Holográfia (Electronic Speckle Pattern
Interferometry-ESPI) egy ipari változata, vagyis a
Difference-ESPI/Shearography, melynek pontossága pár nanométer, viszont a maximális elmozdulások általában csak néhány tízed mm-esek.
Ez utóbbi esetben a környezet rezgésszigetelési problémája is előtérbe kerül s ezért a merev-test
típusú elmozdulásokat csak egy sajátos soft-ware
tudja kiszűrni.
A két rendszer egységes optikai felszerelést
igényel, mely a Michelson-féle interferométeren
alapszik, s ennek elvi sémája az 14 ábrán található.
A „Laser” koherens fényforrás (tulajdonképpen:
2, vagy 4 darab 100 mW -os lézerdióda), kollimált
fény-nyalábja megvilágítja az „Object”, nem-tükrös
(inkább matt, de fényvisszaverő) felületű vizsgálandó testet.
A test minden P1 , P2 pontja, mint másodlagos
fényforrás fog működni, vagyis visszaverik a beeső
fény-nyalábot, s ez részben eljut a Michelson
Interforométerre is.
Ott: - részben áthalad a féltükrön (és az úgynevezett „Shear mirror” állítható tükörről
Onnan visszaverődve visszajut a féltükörre,
ahonnan részben a „Phase Shift mirror” tükörre-,
részben pedig a bal oldalon „Image plane”–nal
jelölt CCD-kamerához jut el);
- részben pedig visszaverődik a féltükörről,
s innen pedig a „Phase Shift mirror” tükörre-, majd
a féltükrön újra áthaladva a CCD-kamerához jut el.
A „Shear mirror” finom,
elforgatása

következtében

(vízszintes-, illetve függőleges) külön elvégezhetjük, a kívánt paraméterek függvényében.
A két, fent említett rendszer, lényegében pontosan ebben különbözik: a Difference-ESPI nagyobb
 x -et (több mm nagyságrendűt), míg a
Shearography kisebb

 x -et igényel.

Ha egy, úgynevezett „reference plate”, terhelésmentes (és ugyanakkor: elmozdulás-mentes)
referencia lap képét tudjuk, egy viszonylag nagy
 x érték segítségével, a vizsgált test képére ráhelyezni (hogy e két kép egymásra legyen helyezve a
CCD-kamera képernyőjén, akkor az elmozdulás-,
és alakváltozás komponenseit tudjuk pontosan
meghatározni, hasonlóan a klasszikus ESPI módszerhez.
Mivel e rendszer teljes felületre vonatkozó
interferométeres eljárás elve alapján működik,
ezért (kivéve a térbeli fázis visszaállítását, az
úgynevezett „spatial phase reconstruction”-t) a
CCD-kamera minden egyes pixelének megfelelő
paramétert (elmozdulást, fajlagos alakváltozást
stb.) külön-külön számít ki és nyújt. Ebből kiindulva, a CCD-kamera pixel-száma meghatározza a
rendszer térbeli paramétereinek érzékenységét is.
A második tükör („Phase Shift mirror”) segítségével, egy s értéknek megfelelő,  lineáris relatív
fázis-módosulást tudunk létrehozni, az erre egyenesen a féltükörről érkező, második fénynyalábnak. Ezt az 15 ábra illusztrálja, ahol mellőzve lett a valós-, Michelson interferométeren áthaladó fény-nyaláb útja.
A gyakorlati alkalmazásokban, ahol statikus
igénybevétel hatásait elemezzük ki, két kiemelt
állapot közötti  („Relative Linear Phase
Change”) értéket tudjuk meghatározni s ennek
alapján a keresett elmozdulások, fajlagos
alakváltozások stb. kiszámíthatók.

 s / 2 szöggel való-,
az

előbb

említett

P1 , P2 pontok végül is a CCD-kamera P pontjában egybe fognak esni, vagyis interferálni.
Ez a finom szög-elforgatás megfelel a

x (

„Shear
Amont”/átlapolási/egymásra
tevődési)
mennyiségnek, melyet a rendszer SE1-verziója
esetében kézzel, míg az SE3-verzió esetében
számítógéppel vezérelten állíthatunk be a kísérletek kezdetén. Ezt a beállítást mindkét síkban

14 ábra. A rendszer elvi optikai sémája [14]
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Az 16. ábra egy ilyen, statikai körülmények között elvégzett mérés (vékony, hátulról kis mikrométeres csavarral merőlegesen terhelt alumínium
körtárcsa) főbb lépéseit tartalmazza. A d. ábra
alapján a program grafikus úton megjeleníti a kért
paraméter módosulását egy adott pontban, egy
vonal mentén stb. De ugyanakkor, hasonlóan a

12 [N]

4033 [N]

VIC-hez, itt is kimenthetők az adatok Excel-file
alakban és utólag tetszés szerint kezelhetők.
A szerzők e rendszert fogászatban alkalmazott
tömőanyagok-, illetve ezekkel betömött fogak
vizsgálatára használta. A rendszer elvi sémáját és
méreteit az 17. ábra nyújtja.

2004 [N]

6053 [N]

13. ábra. Fajlagos alakváltozások egy furatos fa próbatesten
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15 ábra A lineáris relatív fázis-módosulás elemei [14]

16. ábra. A mérés-sorozat főbb lépéseinek illusztrálása: a. eredeti kép; b. szűrt kép; c. demodulált
kép; d. végső, alakváltozást mutató kép, melyhez a valós kiértékelés tartozik [14]
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17. ábra. Az alkalmazott ESPI rendszer elvi sémája és főbb méretei

a.
b.
c.
18. ábra. Fogtömő anyag kiértékelése (lineáris elmozdulások, nanométerben): a. szűrt kép; b.
demodulált kép; c. kiértékelt kép
Ugyanakkor, amint a 19. ábra is mutatja, a
program lehetőséget nyújt arra, hogy például egy
meghatározott vonal mentén az elmozdulásokat
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feltérképezzük, illetve ezeket az értékeket Excel
formátumban tovább elemezzük.
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19. ábra. Az elmozdulások kiértékelése grafikus úton egy tetszőleges vonal menén
4. ZÁRÓ GONDOLATOK

KÖSZÖNET-NYILVÁNÍTÁSOK

Mindkét bemutatott módszert lehet statikus-,
kvázi-dinamikus, illetve dinamikus körülmények
között is alkalmazni.

A dolgozat bemutatásához szükséges anyagi
hátteret a szerzők ez úton köszönik meg a KeTech Cégnek!

Az említett módszereket (jelen dolgozatukban)
a szerzők a nagynyomású palackfenék korróziós
károsodásának roncsolás-mentes vizsgálatára
javasolják.

A szerzők által említett méréseket az ISI-Sys
GmbH cég (www.isi-sys.com, Kassel, Németország) VIC-3D (Video Image Correlation) optikai
berendezésével végeztük el, míg a megfelelő
képfeldolgozó programot a Correlated Solution
Company (www.correlatedsolutions.com, Egyesült
Államok) bocsátotta rendelkezésünkre meghatározott időre, melyért ez úton mondunk köszönetet!

Ugyanakkor, a már említett dolgozatukban [10]
a szerzők a megfelelő próbapadok leírását is
részletesen bemutatták.
Ezek alkalmazása részletes adatbázis létrehozását tudják lehetővé tenni s ez által átfogó-, és
ugyanakkor hatékony ellenőrző eljárás alapjait
tudnák képezni.
Az így nyert-, és tárolt adatok segítségével
minden nagynyomású palackot időben lehetne
követni a károsodási szint növekedése szempontjából, mint a bemérő laborok felszereléseit is.
A szerzők véleménye szerint jóval lehetne az
üzembiztonságot is növelni e módszerek általános
használata által.
A szerzők által ismertetett eljárás, valamint sajátfejlesztésű próbapadok, hasznos kiegészítői lehetnek az
eddig ismert roncsolás-mentes eljárásoknak. Ugyanakkor jelentős költségmegtakarítást is biztosíthatnak a
nagynyomású gázpalackokat forgalmazó cégeknek.
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