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hatásokra. Fontos viszont ügyelnünk arra, hogy a számítástechnika
rengeteg eszköze könnyen meghamisíthatóvá teszi a képek által
hordozott információt. Amint láttuk, sok esetben segít bizonyos
természetû elemek kihangsúlyozása, vagy elnyomása, ezen eszközök
alkalmazása azonban a valóditól eltérõ eredményre vezethet. Mivel a
beavatkozásoknak általában nyoma sem marad, ezért felelõsséggel és
figyelemmel használjuk a képfeldolgozás adta lehetõségeket!

Irodalom jegyzék

16. ábra. Röntgen fluoreszcens mérőberendezés elvi vázlata

fizikai anyagvizsgálati módszer. Rövid idõ alatt el lehet vele végezni
anyagminták minõségi analízisét. Azt, hogy egy gyûrû anyaga arany-e,
vagy réz, néhány perc alatt el lehet dönteni. Miután a módszer roncsolásmentes, semmilyen nyomot nem hagy a mintán. A hordozható RFA
berendezések lehetõséget adnak lényegében bármely helyszínen
mérésekre, ez biológiai és környezeti méréseknél nagy segítséget jelent.
A mérés elvi vázlata a 16. ábrán látható.

Következtetés
A digitális röntgen vizsgálatok elõnye, hogy a felvételi körülmények
sok tekintetben egyszerûsödtek, az új detektor rendszerek, új módszerek (CT, dinamikus radiográfia) alkalmazását tették lehetõvé, amely
sokoldalúbb ismeretek megszerzését teszik lehetõvé. Az eredmények
kiértékelésében és azok tárolásában további elõny, hogy az így tárolt
adatok idõállóbbak, mint a hagyományos adathordozók (pl. fotólemez)
információi, amelyek könnyen sérülhetnek vegyi, vagy mechanikai
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Az ipari komputer tomográfia vizsgálati
lehetõségei
Czinege Imre1, Kozma István1,

Az ipari komputer tomográf mûködési elve
Az ipari CT az orvosi diagnosztikai eszközhöz hasonlóan kétdimenziós röntgen felvétel sorozatot készít a vizsgálandó objektumról úgy,
hogy a tárgyasztal és az azon felfekvõ alkatrész egy kis szöggel
sorozatosan elfordul. Ez addig ismétlõdik, amíg az alkatrész teljesen
körbe nem ér és ez idõ alatt minden egyes szögelforduláskor egy
röntgenkép készül. A munkadarab ellentétes oldalán elhelyezett sík vagy
vonal detektor érzékeli az intenzitás változást. Az 1. ábra a vizsgálati
elrendezést mutatja. Az a.) ábra hasonlít a klasszikus röntgen
technikához azzal a különbséggel, hogy nem egyetlen 2D-s átvilágítás
készül az alkatrészrõl, hanem a tárgy minden egyes kis
szögelfordulásakor egy röntgenképet tárol a készülékhez kapcsolt
számítógép. A b.) ábrán vonaldetektor érzékeli az intenzitás
különbségeket, ennél a vizsgálatnál a röntgencsõ
és a vonaldetektor együtt mozog függõlegesen,
és közelítõen milliméterenként készül egy szelet
a forgó tárgyról. Emiatt a vizsgálat hosszadalmas, például egy hengerfej leképezése több
óráig is eltarthat, ugyanakkor az így kapott kép
élessége jobb, mint a sík detektorral felvett képé.
a)
1

Széchenyi István Egyetem
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Mindkét leképezési mód esetében a mért jelek feldolgozását és
sokoldalú elemzését hatékony 3D szoftver segíti.
A komputer tomográf segítségével teljes értékû három dimenziós
geometriai modell készíthetõ a vizsgálandó tárgyról, amely bármelyik
CAD rendszerbe átvihetõ és ott elemezhetõ vagy módosítható. Belsõ
folytonossági hiányok, anyaghibák, idegen anyagok is kiválóan
detektálhatók, a térfogati anyaghibákat (üregek, zárványok) a kiértékelõ
rendszer automatikusan felismeri. A hibák mind a 3D-s geometrián, mind
a 2D-s metszeten szemléltethetõk. További elõnye a technikának, hogy
komplex, több anyagból és alkatrészbõl álló szerkezetek felépítése,
esetleges hibái is ellenõrizhetõk, az egyes alkatrészek és azok
kapcsolata a szerkezetbõl kiemelten is megjeleníthetõ. E sokoldalú
felvételi technika birtokában a berendezés fõ alkalmazási területei a
következõk:

b)

1. ábra. a.) Leképezés sík detektorral. b.) Leképezés vonaldetektorral
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• Geometriai rekonstrukció, méretek megha- 2. táblázat
tározása azonos anyagú és komplex szerKomputer tomográf
kezeteken.
• Roncsolásmentes anyagvizsgálat három
Teljes 3D képalkotás
dimenzióra kiterjesztve.
Hiba méret és koordináta ismert
• Belsõ, nem látható elváltozások követése az
CAD modell alkotás
alkatrész élettartama vagy vizsgálata során
(pl. fárasztás közben a károsodás elõrehaBármilyen külsõ vagy belsõ méret
ladása).
megmérhetõ
A Széchenyi István Egyetem AnyagtudoA berendezés ára magas
mányi és Technológiai Tanszékén 2010 júniusa
A felvétel ideje több óra is lehet
óta üzemel egy YXLON Y.CT Modular ipar CT
berendezés. A gép különlegessége, hogy 2
Csak laboratóriumi vizsgálatra alkalmas
röntgensugár csõvel és két detektorral van
felszerelve. A kisebb csõfeszültségû (225 kV)
mikrofókuszú röntgencsõvel akár a 7 µm-es, a nagyobb feszültségû
csõvel (450 kV) pedig 50 µm-es felbontás érhetõ el. Az átvilágítható
falvastagság acélok esetén 70 mm, alumínium ötvözeteknél 120 mm. A
berendezés 7 manipulátorral mûködõ portál rendszerével 800x1200mm-es méretû alkatrészek vizsgálhatóak, fényképét a 2. ábra mutatja.

Hagyományos röntgen berendezés
Egy vetítési irányból 2D kép
Hiba méretek vetületben láthatók
Csak vetített kép látható
Méretek korlátozottan láthatók, becsülhetõk
A berendezés ára elfogadható
Gyors felvétel készítés
Helyszíni vizsgálat terjedelmes
szerkezeteken is lehetséges

3. ábra. A felvételi idő kapcsolata a relatív hibával

idõ tízszeresre növelésével a geometriai méretek eltérésének relatív
hibája csak az eredeti érték 40%-ára csökken, ezért a felvételi idõt
mindenképpen optimalizálni kell.

2. ábra. Az YXLON Y.CT Modular ipar CT berendezés funkciói

Az 1. ábrán bemutatott két leképezési mód fõbb jellemzõit az 1.
táblázat foglalja össze.

A CT és hagyományos röntgen technika
összehasonlítása
Már az eddig elmondottakból is látható, hogy a komputer tomográf a
hagyományos röntgen technika lényeges továbbfejlesztésének tekinthetõ azáltal, hogy a síkba vetített leképezés helyett teljes értékû térbeli
modellezést tesz lehetõvé. Természetesen a növelt teljesítõképességnek ára is van, amely mind a beszerzési költségben, mind a vizsgálati
idõ növekedésében megjelenik. A 2. táblázat ezeket a különbségeket
hasonlítja össze.
A CT-vizsgálatok során a geometriai pontosság és a felvételi idõ
ellentétes értelemben változik. A 3. ábrából leolvasható, hogy a felvételi

4. ábra. Öntvény menetes furat ellenőrzése

Jellegzetes alkalmazási területek és
vizsgálati eredmények

leképezés

3D térfogat leképezés

2D metszeti leképezés

leképezési idõ

eredmény akár néhány perc alatt

adatfelvétel akár több óra

Az elmúlt idõszakban sokféle vizsgálati igénnyel
jelentkeztek a környezõ jármûipari és egyéb
alkatrész beszállító vállalkozások. Jelentõs volt
az érdeklõdés a geometriai rekonstrukcióra, az
öntvények belsõ hibáinak kimutatására és
komplex szerkezetek elemzésére. A további
példák az itt szerzett tapasztalatokat mutatják be.

képminõség

alacsony csõfeszültség esetén
mûhiba mentes kép

mûhiba mentes kép alacsony és
magas csõfeszültség esetén is

Geometriai rekonstrukció:
belső alkatrész méretek ellenőrzése

jellemzõ alkalmazás

homogén alkatrészek
roncsolásmentes vizsgálata

szerelt egységek, nagy falvastagságú alkatrészek vizsgálata

A 4. ábra egy alumínium öntvény geometriai vizsgálatát mutatja. Problémaként jelentkezett, hogy
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1. táblázat

felbontás
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Sík detektor

Vonal detektor

7 µm-tõl

70 µm-tõl
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6. ábra. Tekercs térbeli metszeti és síkmetszeti képe

gyártási hiba, a csatlakozó csõ forrasztási hibája is felmerült lehetséges
okként. A CT-vizsgálat azonban egyértelmûen kimutatta, hogy az
elégtelen zárás oka a golyó és a szelep ülék közé szorult idegen
részecske volt, amely a 7. ábra bal oldali képérõl egyértelmûen látszik.
Itt több vetületben is észlelhetõ a golyó nem megfelelõ elhelyezkedése
a szeleptányéron és a szivárgás oka. A jobb oldali felsõ képen látható a
szelepbõl kivett részecske, melynek befoglaló mérete 1,33 mm. A jobb
alsó kép mutatja a részecske szövetszerkezetét, a pásztázó
elektronmikroszkóp mikroanalizátorával pedig azonosítható volt, hogy az
idegen anyag közelítõen 1,5% Mg ötvözésû alumínium ötvözet.

a)

b)
5. ábra. Alumínium öntvény belső folytonossági hiányai (a)
és a metszeti csiszolat bemutatása (b)

az ellenõrzés során a menetes furat méreteiben eltérést észleltek. A CTfelvételre alapozott geometriai méret ellenõrzés kimutatta, hogy az M6os menet magfuratának névleges mérete 5 mm helyett 5,56 mm, tehát a
magfurat készítés hibájára volt visszavezethetõ a selejt. Kiegészítõ
geometriai méréssel igazolható volt, hogy a CT-vizsgálat pontos méretet
szolgáltatott az összetett geometriai alakzatról.

Roncsolásmentes anyagvizsgálat: Csapágyhíd porozitás
ellenőrzés
Az 5. ábra a) képe jól mutatja, hogy egy alumínium öntvény (csapágyhíd) esetében a porozitásokat milyen valósághûen szemlélteti a
vizsgálat. A porozitások színezése a méret függvényében változik, így a
hibák geometriai osztályokba sorolhatók, és az egyedi hibák, üregek méretei is lekérhetõk a szoftverbõl. A vizsgálat a tapasztalattal egyezõen kimutatta, hogy a szivárgások helyén összefüggõ lunker sorok alakultak
ki.

Összetett szerkezet elemzés:
Tekercs elhelyezkedésének vizsgálata

Összefoglalás

A 6. ábra egy tekercset mutat, amelyet elkészítés után mûanyaggal
kiöntöttek, tehát még roncsolásos módszerrel sem lehet a kialakult
állapotát megbízhatóan elemezni. A CT-vizsgálat jól értékelhetõ képet
adott a 3 x 3 x 5 mm-es befoglaló méretû csévetestrõl, amelyre 0,1 mm
átmérõjû huzal van tekercselve. A felvétel jól mutatja a tekercs
meneteinek lazaságát, különösen figyelemre méltó az áramvezetõ sarú
és a huzal élethû szemléltetése is.

Komplex szerkezet vizsgálat: idegen anyag feltárása
A 7. ábrán egy golyós szelep látható, amelyrõl a tesztek kimutatták,
hogy nem zár tökéletesen. A feltételezések széles skálán mozogtak,
60

7. ábra. Golyós szelep metszeti képei és
az azonosított idegen részecske

A bemutatott példák egyértelmûen igazolják, hogy a CT-röntgen
technika a hagyományos radiográfiai felvételekhez képest jelentõs
információ növekedést eredményez. A vizsgálat nem csupán magasabb
szintre emeli a hagyományos röntgenezési eljárást, hanem számos új
alkalmazást tesz lehetõvé. A geometriai rekonstrukció, az anyaghibák
elemzése és a komplex szerkezetek vizsgálata jelentõsen bõvíti a
roncsolásmentes vizsgálatok körét. A CT-vizsgálatokból nyert eredményeket hagyományos fémtani elemzéssel kiegészítve azonosíthatók
olyan ipari problémák, melyek a hagyományos eljárásokkal nagyon
nehezen voltak felderíthetõk.
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