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BEVEZETÉS
A VIII. Roncsolásmentes Anyagvizsgáló Konferencia és Kiállítás mottójául a szervezők a következőt választották: „Az anyagvizsgálat nem cél,
hanem eszköz.” A célhoz vezető utat megkönnyíti,
ha megfelelő eszközök állnak rendelkezésünkre.
Előadásunkban megkíséreljük a roncsolásmentes
vizsgálatot, mint eszközt a célok tükrében elemezni. Célok alatt a roncsolásmentes vizsgálatot
alkalmazó környezet igényeit értjük. Megvizsgáljuk
napjaink és az elkövetkező időszak céljait, azaz a
vizsgálatokat alkalmazó környezet támasztotta
igényeket, majd arra keressük a választ, hogy
milyen eszközökkel érhetők a célok, azaz milyen
választ ad a roncsolásmentes vizsgáló társadalom
(fejlesztők, vizsgálók, készülékgyártók) a környezeti kihívásokra.
Vizsgálódásunkat a mérnöki szerkezetekre és
azok elemeire / alapanyagaira korlátozzuk. Általánosságban
úgy
fogalmazhatunk,
hogy
a
roncsolásmentes vizsgálatok célja a mérnöki
szerkezetek használatra alkalmas állapottól való
eltéréseinek a felderítése. Az eltérések lehetnek
folytonossági hiányok (repedés, gázhólyag, zárvány, varrat összeolvadási hiány), de lehetnek
szövetszerkezeti inhomogenitások, vastagság
csökkenés, deformáció, stb. A roncsolásmentes
vizsgálat elvégzését egyidejűleg két különböző cél
vezérli. Az egyik az ember és a környezet védelme
abban az esetben, amikor a mérnöki szerkezet
vagy annak egy eleme, roncsolásmentes vizsgálat
által fel nem derített eltérés következtében tönkremegy (törik, lyukad) és a tönkrement szerkezet
vagy létesítmény veszélyforrás a környezetére
nézve. Ezt akár „társadalmi” célnak is felfoghatjuk.
A másik cél a vizsgált szerkezet vagy létesítmény
teljesítőképességének, teljesítmény kihasználásának optimalizálását szolgálja, ami nyilvánvaló
„üzleti” cél. E két cél könnyen ellentmondásba
kerül egymással, és miután ez megnehezíti a
roncsolásmentes vizsgálat valódi értékének a
meghatározását, elbizonytalaníthatja egy vizsgált
létesítmény üzemeltetőjét (pl. visszafogott lesz új
technika alkalmazásával kapcsolatban).
A képet árnyalja a vizsgálatot elrendelő (hatóság) és a vizsgálatot elvégeztető (üzemeltető)
közötti ellenérdekeltség, amennyiben a talált
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eltéréseket kezelni kell, pl. javítás útján. Ha a
vizsgálat nem talált eltérést, annak nincs következménye – függetlenül attól, hogy ténylegesen
van-e eltérés (hiba) vagy nincs. Köszönhetően a
szabványok konzervativizmusának, ha nem történik meghibásodás, akkor az esetek többségében
soha nem derül ki, hogy volt-e, van-e „hiba”. Új
technika bevezetése mindig a vizsgálat érzékenységének a növekedésével, tehát kényszerű módon
több eltérés detektálásának a lehetőségével jár.
Ezeket a gondolatokat azért bocsátottuk előre,
hogy rávilágítsunk arra, hogy a roncsolásmentes
vizsgálatok fejlődését sok tényező befolyásolja
(bővebben erről lásd [1]). Itt elsősorban a vizsgált
szerkezet, létesítmény üzemeltetőjének a szempontjait vettük figyelembe, de ne feledjük el, hogy
ettől eltérő szempontjai lehetnek még a vizsgálatot
szolgáltatásként végző cégeknek és megint mások
a vizsgáló készülékek fejlesztőinek és gyártóinak.
AZ IGÉNYEK - HELYZETELEMZÉS
Az utóbbi évtizedek alapvető törekvése a mérnöki szerkezetek teljesítőképességének növelése, ami kihasználtságuk fokozásához vezet. A
teljesítőképesség növelésével egyidejűleg, illetve
részben annak feltételeként jelentősen csökken a
szerkezetek súlya. Erre a 2. ábra mutat egy példát.
Az ábrán az autóiparban újabban alkalmazott (Nb,
Mo mikroötvözésű), növelt folyáshatárú acélok
alkalmazásával elérhető súlycsökkenés látható [2].
Ez a tendencia értelemszerűen fokozza a
roncsolásmentes vizsgálatokkal szemben támasztott követelményeket, másrészt – más szerkezeti
anyagok, pl. könnyűfém ötvözetek, kompozitok,
keramikus anyagok alkalmazásának megjelenése
– új vizsgálati feladatokat is megfogalmaz.
A nagy értékű és egyúttal nagy kockázatú létesítmények öregednek, de további folyamatos
használatukra szükség van, ami a biztonsági
tartalékaik fokozatos csökkenéséhez vezet. Az
USA olajfinomítóinak és csővezetékeinek az átlag
életkora meghaladja a 40 évet és teljes kihasználtsággal üzemelnek [3]. Nyilvánvaló – egyéb öregedési mechanizmusok mellett – a korrózió előrehaladott állapota ebben a korban. Ha a világ atomerőműveinek a korfáját vizsgáljuk, 2. ábra, láthatjuk, hogy a ma üzemelő reaktorok 50%-ának az
üzemideje meghaladja a 27 évet, ami közelíti vagy
már elérte a tervezett üzemidőt. Világtendenciává
vált az atomerőművek üzemidő hosszabbítása,
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aminek a legalapvetőbb műszaki feltétele a berendezések szerkezeti integritásának biztosítása a
meghosszabbított üzemidő végéig. Mindkét ipari
szegmens esetében (és ezek csak példák) nyilvánvaló a roncsolásmentes vizsgálatok kiemelt és

1.

egyre növekvő jelentőségű szerepe. Álljon itt
ennek bizonyítására két példa.

ábra. Súlycsökkentés lehetősége nagyszilárdságú acélok alkalmazásával, különböző terhelési
körülmények esetén [2]

2.

ábra. A világon üzemelő atomerőművek kora, 2011. december 31. [4]

A 3. ábra az USA Washington államában
1999-ben bekövetkezett, három halálos áldozatot követelő és jelentős környezet szennyeződést kiváltó gázvezeték robbanás következményeit mutatja. A robbanás közvetlen kiváltó oka
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az volt, hogy egy földmunkagép megsértette a
csővezetéket. Az esemény kivizsgálása szerint
jelentősen hozzájárult a robbanás bekövetkezéséhez a csővezeték előrehaladott korróziója.
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A 4. ábrán a japán Mihama atomerőmű tápvízvezetékén 2004-ben bekövetkezett felszakadás látható. Az esemény négy ember halálát
és többek sérülését okozta. A csővezeték
eredetileg 10 mm falvastagsága áramlás segítette korrózió következtében 1,5 mm-re csökkent. A károsodási folyamat megfelelő vizsgálattal időben észlelhető lett volna, ha a csővezetéknek ez a kritikus szakasza (mérőperem
közelsége, lásd a képen) része lett volna az
időszakos ellenőrzési programnak. Sajnálatos
módon nem volt az.

3.

4.

ábra. Acélí csővezeték robbanás, USA,
Bellingham, WA, 1999

ábra. Atomerőmű tápvízvezeték felszakadása, Mihama, Japán, 2004

fáradás, erózió, stb.) felismerésére, elkerülésére, lassítására. Roncsolásmentes vizsgálatainkat is ezek függvényében választjuk meg és
minősítjük. Nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy a létesítmények üzemidejének
meghosszabbításával az ismert öregedési
mechanizmusoktól eltérő, korábban nem ismert
és így nem várt jelenségek is felléphetnek.
Ezekre fel kell készülni.
Mindezekkel párhuzamosan, de részben
mindezek következményeként is, változik a
világ biztonsággal kapcsolatos felfogása.
Csökken a társadalom által elviselt kockázat, és
ez a hatóságokat, amelyeknek az a feladata,
hogy a biztonságot függetlenként verifikálja a
közvélemény felé, a biztonsági követelmények
fokozatos szigorítására kényszeríti. Ez is a
roncsolásmentes vizsgálatok szerepét helyezi
előtérbe. Másrészről egyre több hatóság magatartásában jelenik meg a kockázati szempontok figyelembe vétele, ami azt jelenti, hogy a
vizsgálati ráfordításokat a nagyobb kockázatú
helyekre csoportosítják át és a vizsgált berendezéseket elfogadható kockázati sorrendbe
állítják. Ez így még akár a vizsgálatok mennyiségének a csökkenését is jelenthetné, de ezzel
egyidejűleg a nagykockázatú helyek vizsgálatára gyakran már nem elegendőek a hagyományos vizsgálati eljárások és eszközök, ami nem
mennyiségi, hanem minőségi kérdés. Tehát itt
is új igények jelennek meg a roncsolásmentes
vizsgálatokkal szemben.
Példaként az 5. ábra egy USA elemzés
eredményét mutatja be. Több atomerőmű több
technológiai rendszerének a kockázatát elemezték, ami a meghibásodás bekövetkezésének a gyakoriságával és a meghibásodás
következményeinek a súlyosságával arányos.
Megjegyezzük, hogy a roncsolásmentes vizsgálat a kockázat két eleme közül kizárólag a
meghibásodás bekövetkezésének a valószínűségét befolyásolja, a következmények tekintetében irreleváns.
Az elmúlt évtizedek, a jelen és az elkövetkező egy-két évtizedre prognosztizálható események, változások, fejlődési irányok tekintetében
összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy úgy
mennyiségileg, de még inkább minőségileg új
igények jelennek meg a roncsolásmentes
vizsgálatokkal szemben. A mérnöki szerkezetek
új területein, öregedő berendezéseken és
létesítményeken, esetleg még ismeretlen
károsodási mechanizmusok következményeinek egyre megbízhatóbb detektálása és (kvantitatív) jellemzése fogalmazódik meg feladatként. Ezekre kell megadni a hatékony választ.

Mai tudásunk és tapasztalatunk alkalmas az
ismert öregedési mechanizmusok (korrózió,
HU ISSN 1787-507
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5.

ábra. Atomerőműi rendszerek kockázatának bemutatása

A MŰSZAKI FEJLŐDÉS KÍNÁLTA LEHETŐSÉGEK
Ugyan történelmileg korábbi időszakot érint,
de a roncsolásmentes vizsgálat fejlődésére
kiemelkedő hatást gyakorló műszaki lehetőségek tárgyalásakor nem hagyható ki a törésmechanika elterjedése. A törésmechanika ma
már széles körben alkalmazott és bevált része
a tervezésnek és a szerkezeti integritás elemzésének olyan iparágakban, mint a repülés,
vasút, energiatermelés és továbbítás, vegyi
üzemek, építészeti szerkezetek, stb. A tervezésben meghonosodott a hibatűrő módszer
(damage tolerance), az integritáselemzésben a
használatra való alkalmasság fogalom (fitness
for service). A törésmechanikai koncepció
megjelenése fogalmazta meg az igényt a
roncsolásmentes vizsgálat teljesítőképességének kvantitatív módon történő leírása vonatkozásában. Hagyományosan azt várták a
roncsolásmentes vizsgálattól, hogy találja meg
a „legkisebb folytonossági hiányt”. A kérdés
ilyen módon történő megfogalmazása összefügg a vizsgáló technika érzékenységével, de
törésmechanikai értelemben akár a hiány
kiinduló méretének is tekinthető. A fontos ezzel
szemben annak a „legnagyobb folytonossági
hiánynak a mérete, amit nem talál meg a
roncsolásmentes vizsgálat”.
Ez vezetett a NASA által kezdeményezett és
szponzorált program végrehajtásához, aminek
eredményeként az 1970-es években kidolgozták az első detektálási valószínűség
(probability of detection, POD) adatbázist és
HU ISSN 1787-507

elemzési eljárást [5]. Mára a POD koncepció
szerves részévé vált a mérnöki tervezésnek és
a kockázat, illetve élettartam elemzésnek és
előrejelzésnek. Miután a POD-t gyakran azonosítják a roncsolásmentes vizsgálat megbízhatóságával, lásd pl. [6], meg kell jegyeznünk, hogy
a megbízhatóság eleme még a reprodukálhatóság (itt fontos a kalibrálás szerepe) és a megismételhetőség (vizsgáló rendszer stabilitása).
A POD szigorúan véve a vizsgálat teljesítőképességére ad választ. A 6. ábra a NASA űrprogram egyik POD görbéjét mutatja, ahol egy
speciális szimulációs eljárás az eredeti mérési
pontokból újakat generált és így felrajzolhatóvá
vált a görbe konfidencia intervalluma is a hibamélység függvényében [7].

a90/95=3 m

6. ábra. POD görbe a hibamélység függvényében, konfidencia intervallummal (a=3mm
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repedés mélység esetén POD = 90%, konfidencia szint = 95%) [6]
Hatalmas a fejlődés az információs technológia és a mikroelektronika területén. Csak
példaként: ma már olyan fejlesztő architektúrák
vannak, amelyek képesek a különböző technológiák (magasan integrált mikroelektronika,
digitális technika és számítástechnika) integrálására; észrevehetően megindult a szoftver és
hardver eszközök határának összemosódása a
mikroelektronikai eszközök egyre „intelligensebbé” válása következtében; a vékonyréteg
technológia fejlődése eredményeként kvantumfizikai hatások is kimérhetők a mikroelektronikába jelfeldolgozás céljából beintegrált érzékelőkkel (sensor-on-chip).
Ez utóbbira álljon itt egy példa. Az óriás
mágneses ellenállás (giant magneto-resistance,
GMR) elvén történő érzékelés az örvényáramos
vizsgálat legújabb fejlődési foka. Az örvényáramos tekercsek itt kvantumfizikai eszközök, a
ferromágneses spin hatásán keresztül igen kis
mágneses tér jelenlétet vagy változást óriási
magnetorezisztencia változásként érzékelnek.
(Megjegyezzük, hogy a 2007 évi fizikai Nobel
díjat megosztva egy francia és egy német tudós
kapta a magnetorezisztencia jelenségének a
felfedezéséért.) Az örvényáramos vizsgálathoz
több tekercsből álló array-t készítenek, amire a
7. ábra mutat egy példát. Egészen 512 érzékelő
tekercsig elmennek (32x16 elem), ami az
érzékenység növekedésén túlmenően jelentősen csökkenti a vizsgálati időt is [8].

7.

ábra. GMR array elrendezés és vizsgáló
rendszer [8]

A vizsgálattechnika változása mellett, a
számítástechnika kínálta szinte felmérhetetlen
teljesítménynövekedés következtében egyre
fontosabb helyet foglal el a numerikus szimuláció a roncsolásmentes vizsgálat területén
azokban az iparágakban, amelyek igényes
vizsgálati eljárásokkal dolgoznak (pl. repülőgépgyártás, szállítás, energiaipar, acélgyártás).
Ma már olyan integrált modellekkel történik a
szimuláció, ami CAD tervezésű komplex geometriát és inhomogén szerkezeti anyagot vesz
figyelembe és közvetlenül kapcsolódik a
HU ISSN 1787-507

roncsolásmentes vizsgálat céljainak megfelelő
interfészhez. A korszerű szimuláció kiterjed az
ultrahangos (beleértve a vezérelt hullámokat
is), az örvényáramos és a radiográfiai vizsgálatokra; továbbá nem szorítkozik kizárólag a
hullámterjedés (ray tracing) bemutatására,
hanem kezeli a hullám és a hiány kölcsönhatását. Ez teljes mértékben megfelel az ipari
igényeknek, úgy a reprezentativitás, mind a
szimuláció gyorsasága és egyszerűsége tekintetében.
A lehetőségek körét bővítik azok a megoldások is, amelyek az egyes eljárások egyébként már ismert fizikai elvének azokat a részleteit aknázzák ki, amelyekre eddig nem került
sor. Ezek közé tartozik az ultrahang nemlineáris
viselkedésének a kihasználása. Ennek a lényege, hogy amíg a visszaverődésen alapuló
eljárás szorosan összezárt repedés detektálására alacsony hatékonyságú, addig az érintkező felületek gerjesztette nemlineáris válaszok
(harmonikusok) értékelése eredményre vezet
[9]. Ugyancsak ide sorolható a dinamikus
termográfia, aminek lényege, hogy a vizsgálandó darabbal külső energiát közölnek (pl. mechanikai, villamos, hő), ami a folytonossági hiány
(repedés) közvetlen környezetében hővé alakul
és ezt a sugárzó hőt detektálják. Akár néhány
tízed °C hőmérséklet különbség is generálható
a folytonossági hiánynál, ami jelentősen megnöveli a kimutatás érzékenységét [10]. Szintén
itt kell megemlíteni az utóbbi évtizedben elterjedő terahertz technikát. Ez az elektromágneses spektrum infravörös és mikrohullámú
tartománya közötti ‒ és eddig nem használt ‒
tartományát aknázza ki (a frekvencia 3 GHz-től
3 THz-ig, hullámhossz tartomány 3000 µm-től
100 µm-ig terjed). A terahertz jelentős szerepet
tölt be a személyi biztonsággal kapcsolatos (pl.
repülőtéri) vizsgálatokban, mert nincs káros
élettani hatása, de az egyetlen használható
roncsolásmentes eljárásnak bizonyult a NASA
űrsiklói habszigetelésének az ellenőrzésében is
[11]. A jelfeldolgozás területe is egyre bővül
olyan módszerek alkalmazásának a bevezetésével, mint a mesterséges ideghálózatok vagy
a fuzzy logika [12].
Érzékelhető tehát, hogy a műszaki fejlődés
egyre szélesebb lehetőséget teremt a folytonossági hiányoknak a törésmechanikai koncepció alkalmazása követelte kvantitatív jellemzésére (POD), sőt az adott hiánnyal rendelkező
berendezés kockázatának a meghatározására.
A technikai megoldások is egyre érzékenyebbé
válnak, a jelfeldolgozás egyre gyorsabb és
komplexebb lesz. Ugyan a roncsolásmentes
vizsgálat hagyományosan az eljárások szerint
szerveződik, újabban egyre több feladatorientált
megoldást fejlesztenek ki, amelyek között nem
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egy megoldás több eljárás integrált egysége. A
megoldások között olyanokat is találunk, amelyek célja a költségcsökkentés vagy a vizsgálati
idő redukálása. A technológiatervezést és a
talált hiányok interpretálását szimulációs eljárások gyorsítják és könnyítik. A következőkben
néhány példával illusztráljuk az előzőekben
leírtakat.
PÉLDÁK

A

KORSZERŰ

RONCSOLÁSMENTES

MEGOLDÁSOKRA

A POD alapproblémája, hogy statisztikai feldolgozásra elegendően nagyszámú releváns
folytonossági hiányt kell biztosítani, ami rendkívül költséges és időrabló. Többféle módszert
dolgoztak ki a probléma megoldására. Az ún.
bootstrap szimulációs módszert [13] már említettük korábban, amellyel az eredeti adatbázisból új adatok generálhatók. Egy másik módszer
az ún. POD generátor [14]. A POD generátor

8.

egy numerikus modell, ami három egymásra
épülő egységből áll, úgymint az anyagkárosodási, a vizsgálati és az integritás ellenőrzési
egységből, 8. ábra. A károsodási modul egy
statisztikai modellen alapszik, és valamennyi
előforduló károsodást szimulálja a vizsgálandó
berendezés meghatározott részén, az idő
függvényében. Ez az eredmény képezi a vizsgálati egység bemenő adatait. A vizsgálati
modul a vizsgálat szimulációja. Ez a választott
roncsolásmentes 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.

ábra. POD generátor felépítése.

A leghatékonyabb eszköz a numerikus szimulációval támogatott POD görbe felvétel.
Ennek egyik változata a modellezéssel támogatott POD (Model Assisted POD, MADOP) [15].
Hasonló elv került alkalmazásra az Európai
Bizottság PICASSO projektje keretében is [16].
Ennek a módszernek a lényege, hogy a vizsgálati paraméterek változását használják fel a
POD görbe értékeléséhez. A 9. ábra példaként
egy örvényáramos vizsgálat szimuláció eredményeit mutatja, ahol egy paramétert, a folytonossági hiány mélységét változtatták, majd
Monte Carlo módszert alkalmazva értékelték a
válaszokat és ebből szerkesztették meg a POD
görbét.

9. ábra. Szimulációval előállított POD
görbe [17]
HU ISSN 1787-507
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A szimuláció alkalmazása természetesen
szélesebb, mint a POD modellezés. Legkézenfekvőbb a hiány jellemzése és méretének
meghatározása. Ennek egy ígéretes jövőbeli
alkalmazása lehet a modell alapú inverz módszer, amely az ember által elvégzett értékelés
egy kiegészítő automatikus értékelését szolgáltathatja. Ugyancsak elterjedt és hasznos eszköz a szimuláció a vizsgálatminősítés területén.
Ahogy a POD görbék generálása esetében, itt
is jelentősen csökkenthetők a ráfordítások, ha a
gyakorlati vizsgákat vagy azok egy részét
szimulálják. A szimuláció igen fontos alkalmazási területe az új technikák és technológiák
kipróbálása. Különösen terjedőben van a fázisvezérelt (phased array, PA) ultrahangos technikák fejlesztése terén. Lehetőséget teremt az
array-k optimális kialakítására, adott komponensben elhelyezkedő adott folytonossági hiány
esetében a késleltetési törvény illesztésére. A
10. ábra csonk belső íves átmenetében található sugárirányú fáradásos repedés detektálására
szolgáló flexibilis fázisvezérelt (ún. smart)

vizsgálófej optimalizálásra mutat példát. Itt a
nehézséget egyebek mellett az okozza, hogy a
hangnyalábnak át kell haladnia az átmeneti
hegesztési varrat heterogén és anizotróp szerkezetén. Kijelenthető, hogy mára a szimuláció a
tervezők „virtuális vizsgálatává” vált, ami a
tervezés korai fázisában lehetőséget ad vizsgálatbarát berendezések létrehozására.
A vizsgálattechnikák közül számtalan példát
lehetne kiemelni és illusztrálni velük a fejlődést.
Ha csak az ultrahangos vizsgálatot nézzük,
akkor feltétlenül első helyre lehet tenni a fázisvezérelt (PA) technika elterjedését, de említeni
kell a futásidő szóródásos (time of flight
diffraction, TOFD) eljárást, a vezetett hullámok
(guided wave, GW vagy long range ultrasonic
testing, LRUT) alkalmazását vagy az elektromágneses akusztikus fejek (electro- magnetic
acoustic transducer, EMAT) terjedését. Jelentős lépése a fejlődésnek a digitális (film nélküli)
radiográfia megjelenése és térhódítása. Ezek
közül ‒ terjedelmi okokból ‒ csak a PA és az
LRUT technikát mutatjuk be röviden.

10. ábra. Fázisvezérelt vizsgálófej optimalizálása [17]
illetve amplitúdó szerint és így egy vezérelhető,
A PA technika lényege, hogy a mechanikus
fókuszált hangnyaláb hozható létre, aminek
rezgést kibocsátó hagyományos mono-kristály
szoftver úton változtatható a szöge, a fókusztáhelyett több egyedi kristályból (multi-kristály)
volsága, a fókuszban mért átmérője. A 11. ábra
álló szabályos elrendezést (array-t) alkalmazsematikusan mutatja a mono- és a multi-kristály
nak hangforrásként. A kis egyedi források
(PA) közötti különbséget. A mono-kristály
hangtereinek hullámfrontjai interferálnak és egy
hangnyalábja egytengelyű és divergens, ezért
közös hullámfrontot képeznek. Az egyedi
ez kis valószínűséggel reflektál a hangnyaláb
hangforrások gerjeszthetők egymáshoz képest
tengelyén kívül eső repedésekről. A fázisvezékésleltetéssel, valamint szinkronizálhatók fázis,
relt vizsgálat esetében a nyaláb fókuszált és
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többtengelyű, ezért a legkülönbözőbb orientációjú repedések detektálásának is nagy a valószínűsége.

mono-kristály

osztályozására amplitúdójuk alapján és –
megfelelő kalibrálás esetén – a falvastagság
csökkenése is meghatározható [20]. Rendkívüli
előnye, hogy rövid idő alatt nagy terjedelmű
vizsgálatot lehet vele végezni. A 13. ábrán
vizsgálati példák láthatók.

multi-kristály

11. ábra. Különböző orientációjú repedések
detektálása mono- és multi-kristállyal.
A PA technológiát a radar és a szonár rendszerek alkalmazásához fejlesztették ki a II.
világháború idején. A 70-es évektől alkalmazzák az orvosi diagnosztikában és csak az
utóbbi évtizedben tört be a roncsolásmentes
vizsgálat területére [18]. Napjainkban igen
gyorsan terjed a PA technika alkalmazása,
aminek oka, hogy a korszerű készülékek használata könnyen elsajátítható, hordozhatók
(ellentétben a korai példányokkal) és egyre
olcsóbbak.
Míg az ultrahangos vizsgálatok jelentős részét továbbra is korlátozott kiterjedésű hangnyaláb alkalmazásával (azaz hagyományos
módon) végzik, amely esetben az ultrahang
hullámhossza lényegesen kisebb, mint a vizsgálandó tárgy mérete, és így viszonylag lokalizált információt kapunk, addig megjelent és
rohamosan fejlődik egy másik ultrahangos
terület, a vezetett hullámok (LRUT) alkalmazása. Ennek lényege, hogy az alkalmazott hang
hullámhossza a falvastagság nagyságrendjében van vagy nagyobb annál, és ez az alacsony frekvenciájú ultrahang úgy terjed a
vizsgálandó tárgyban, hogy annak geometriai
határa vezeti. A vizsgálat hatótávolsága nagy
és általában globális információt szolgáltat, 12.
ábra [19].
Az LRUT berendezések napjainkban már
kereskedelemben kaphatók, az ultrahangot
vagy piezoelektromos vagy magnetosztrikciós
elemekkel viszik be az anyagba. Fő alkalmazási területe a csővezetékek vizsgálata, elsősorban azok korróziós károsodási helyeinek az
azonosítása. Az LRUT egy kereső technika, és
általában nem alkalmas a detektált hiány pontos jellemzésére. Alkalmas viszont a hiányok
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12. ábra. A hagyományos és a vezetett hullámokkal történő ultrahangos vizsgálat elve
AZ EMBERI TÉNYEZŐ SZEREPE
A műszaki fejlődés kínálta lehetőségek mellett nem szabad említés nélkül hagyni a
roncsolásmentes vizsgálat minőségi rendszerének mind a mai napig leggyengébb elemét, a
vizsgáló személyt. Szerepét a vizsgálat elvégzésének, az adatok gyűjtésének és értékelésének automatizálása csökkenti ugyan, de teljesen nem tudja kiküszöbölni. A 14. ábra a
roncsolásmentes vizsgálat minőségi infrastruktúráját mutatja [21]. A bal oldali négy, vastag
vonallal határolt mező a vizsgálatok elvégzésének elemeit, a többi (vékonyabb keretű) mező a
minőség elérése érdekében teendőket ábrázolja.
A minőségi rendszer lényeges eleme a
személyzet képzése, minősítése és tanúsítása. Az egységes szakmai képzés megteremtésének szándéka hozta létre az ISO/TR
25107:2005, illetve az azzal azonos CEN
ISO/TR 25107:2006 jelű műszaki útmutatót.
Ezek
sillabuszokkal
szolgálnak
a
roncsolásmentes vizsgálók felkészítő tanfolyamaihoz. A műszaki útmutatók megjelenésével
szinte egy időben négy EU tagállam – Spanyolország, Franciaország, Németország és az
Egyesült Királyság – szakemberei didaktikai
útmutatókat és kézikönyveket fejlesztettek ki.
Ez a munka jól szolgálta az egységes európai
piac létrejöttét, ezért az Európai Bizottság a
Leonardo projektje keretében finanszírozta. A
projekt keretében létrehozott – 1-es, 2-es és 3as szint szerint strukturált – dokumentumokat a
projektben részt vett négy országban ma rutinszerűen használják a vizsgáló személyzet
www.anyagvizsgaloklapja.hu

11

2013/1-2
képzésében. A befejezését követően kézenfekvő volt a gondolat, hogy egy újabb európai

projekt révén további országokat is bevonjanak
az egységes képzésbe.

13. ábra. LRUT alkalmazások: gázvezeték és offshore szerkezet.

14. ábra. A roncsolásmentes vizsgálat minőségi infrastruktúrája.
roncsolásmentes vizsgálati képzéssel foglalkoHosszas előkészületeket követően, 2011zó intézményeket [22].
ben az említett Leonardo projekt logikus folytatásaként, kezdetét vette egy második,
A minősítés és tanúsítás területén az utóbbi
„Roncsolásmentes Anyagvizsgálók Minősítése
időszakban egyre hangsúlyozottabb lett az
– Európai Képzési Program Továbbadása”
igény a releváns szabványok (ISO 9712, EN
(angol
rövidítéssel
„TRANSFER
473 és esetleg az ANSI-ASNT CP-106) egymás
PROQUALINDT”) elnevezésű Leonardo profelé közelítésére. A felsorolt szabványok ugyan
jekt, aminek a célja az Unió szemszögéből
tartalmaznak eltéréseket egymástól, de ezek
nézve az, hogy az első projekt eredményeit
nem jelentősek (pl. tematika, gyakorlat hossza,
további európai országoknak adhassák át. A
újratanúsítási követelmények), és az eltérések
pályázó országok – pontosabban azok
kompromisszumok árán kezelhetők. 2012
roncsolásmentes vizsgálati szövetségei –
végén kiadásra került az EN ISO 9712:2012,
szempontjából pedig az, hogy csatlakozhassaamely még ugyanabban az évben magyar
nak a közös képzési programhoz és honosítszabványként is megjelent. Az USA koncepcióhassák annak dokumentumait. A magyar, a
ja az ország iparszerkezetéhez illeszkedve
portugál, a cseh és a horvát szövetség eredtovábbra sem igényli a harmadik fél általi tanúményesen pályázott a részvételre, és a projekt
sítást.
eredményeként, előreláthatólag 2013 végén,
Meg kell említeni a nukleáris iparban dolgokorszerű anyagokkal lehet majd ellátni a hazai
zó roncsolásmentes vizsgáló személyzet esetében a személyzetminősítést. Ez része a
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minősítés európai módszertana szerinti eljárásnak
[23].
Maga
a
vizsgálatminősítés
roncsolásmentes vizsgáló rendszer (vizsgáló
berendezése, eljárás, vizsgáló személyzet)
szisztematikus értékelése annak megbízható
igazolása céljából, hogy a vizsgáló rendszer
képes a követelményeknek való megfelelésre
valós vizsgálati körülmények között. Míg a
vizsgáló rendszer első két elemének minősítését gyakorlatilag rutinszerűen végzik a világban,
a személyzetminősítés eddig csak korlátozott
mértékben terjedt el. Ennek oka, hogy a vizsgáló személy minősítésének leghatékonyabb
módja az ún. realisztikus hibákat tartalmazó
ellenőrző testek alkalmazása. Ezek előállítása
lényegesen nehezebb és drágább, mint a
megszokott, mesterséges hibákat tartalmazó
ellenőrző testeké. A személyzetminősítés ‒ a
gyakorlati megvalósítás nehézségei ellenére ‒
jelentős hozzáadott értéket képvisel a
roncsolásmentes vizsgálatok teljesítőképességének igazolása terén a nukleáris szektorban.

alapján felismeri a károsodási folyamatot,
meghatározza a károsodás helyét (tágabb
régióját), fokát, majd ezekből az információkból
előrejelzést ad a szerkezet jövőjére nézve. Az
SHM rendszer legfontosabb elemei az érzékelők, a vezeték nélküli adatforgalom és a károsodási algoritmusok.
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