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1. A szimulációk célja
A szerkezetek meghibásodása jelentős problémákat
okozhat, ezért nagyon fontos az esetleges törések,
káresetek megelőzése. Emiatt a meghibásodások
okait, bekövetkezésének lehetőségeit fel kell tárni,
amelyhez a tudományok fejlődése egyre több lehetőséget ad. Az esetleges meghibásodások a tervezés, gyártás, valamint az üzemeltetés során keletkezhetnek. A törések mindig a repedés keletkezésével,
majd ennek terjedésével következnek be. A repedésterjedés megindulását, terjedésének sebességét
mechanikailag és anyagszerkezetileg is vizsgálni kell.
A műszaki gyakorlatban a repedésjellegű hibák
kiszűrésére számos roncsolásmentes vizsgálatot alkalmaznak, azonban ezen módszerek eredményességét sokféle tényező befolyásolja, mint
például az anyagminőség, geometria, a hiba mérete, elhelyezkedése, jellege. Ilyen roncsolásmentes vizsgálatok a vizuális-, penetrációs-, mágneses repedésvizsgálat, valamint a röntgen-,
az örvényáramos- és az ultrahangos vizsgálat.
A hiba feltárásához először is meg kell határozni a
legmegfelelőbb vizsgálati módszert, amelyhez ismerni kell az egyes vizsgálati módszerek korlátait,
majd a módszer kiválasztása után jön a vizsgálatok
előkészítése. Az ultrahangos, radiográfiai és az örvényáramos vizsgálatok helyszíni kivitelezését hoszszas vizsgálattervezés előzi meg a helyszíni mérés
könnyebb lebonyolítása érdekében. A vizsgálat tárgyát képező szerkezet geometriájából adódóan nehézségek léphetnek fel például a hozzáférhetőség
szempontjából, vagy olyan vizsgálati módszert igényel, amellyel a teljes falvastagságban lehet vizsgálni.
A helyszíni vizsgálat gyakran olyan környezetben
történik, ahol nem lehetséges a mérést hosszabb
ideig végezni, vagy többször megismételni a vizsgálat során előforduló esetlegesen még a tervezési szakaszban előre nem látható körülmények
miatt. Ahogy az előző néhány ok is szemlélteti, a
vizsgálat előkészítése rendkívül fontos a kivitelezés
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1. ábra A CIVA szimulációk előnyei a vizsgálat
különböző szakaszaiban [1]
szempontjából, elvégzése precíz munkát igényel,
amelyhez a CIVA roncsolásmentes vizsgálatok tervezését segítő szimuláló program adhat segítséget.
A CIVA többrétű segítsége a tervezésben, a vizsgálatban és a fejlesztésben is szerepet játszik, amely
szakaszokban jelentkező előnyeit az 1. ábra mutatja.
2. A CIVA rövid bemutatása
A CIVA a CEA LIST által kifejlesztett szoftver, amely
alkalmas ultrahangos, örvényáramos és radiográfiai
vizsgálatok tervezésére és szimulálására. A szoftver
a 90-es évek eleje óta fejlesztik, és 2010 óta világszerte forgalmazza az EXTENDE. További moduljai
„Guided Wave”, (a radiográfiai modulhoz szükséges),
„Ahtena2D”, amely egy végeselemes, ultrahangos
modul, valamint a „Fidel2D”, amely véges differenciákon alapuló ultrahangos modul. A felhasználói felület
minden modulban hasonló az NDT elemekhez és azok
felhasználásához (mintadarabok, hibák, vizsgálófejek, források, anyagok, beállítható paraméterek). [1]
A szimuláció jelentős költségcsökkentő eszköz.
Az ellenőrzés paramétereinek változtatására való
képesség (az ellenőrzés alatt) lehetővé teszi az
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alkatrész tervezési szakaszába történő mérlegelést, vagy az ellenőrzés bemutatásához szükséges
minták számának minimalizálását. A CIVA továbbá alkalmas POD (Probability Of Detection) görbék számítására, amely figyelembe veszi a bizonytalan bemeneti paraméterek hatását, ezáltal
növelik a megbízhatóságot és csökkentik a költségeket. Továbbá az átalakító tervezési folyamata szimulációs módszerekkel vezérelhető, különösen a fázisvezérelt és az EMAT technológiáknál. [1]
A legújabb vizsgálati módszerek tervezésével, az innovatív megoldások bevezetése miatt, mint például a fázisvezérelt átalakítók, a teljesítmény demonstráció vagy a minősítési folyamat, a CIVA használata
kulcsfontosságú a vizsgálatok optimalizálásához és
a költségcsökkentéshez. A rendelkezésre álló anyagadatbázis, a változatos előre beépített geometriák, az átalakítók és egyéb eszközök jelentős skálája
lehetővé teszi az ellenőrző tervezők és mérnökök
számára, hogy gyorsan és pontosan végezhessék el
a vizsgálat tervezését és magát a vizsgálatot is. [1]
3. Esettanulmányok

említett hatást átlagolja és a hangsebesség minden
irányban közel azonos, így modellezési szempontból a ferrites (bénit, martenzit) rész izotrópnak tekinthető. Ausztenites varratanyag esetében a szemcsék több hullámhossz nagyságot is elérnek. Emiatt
a hangsebesség a kristálytengelyhez viszonyított
orientáció függvényében erősen változó lehet, így
az ausztenites varratfém részt modellezési szempontból a szakirodalom anizotropnak tekinti. Az anizotrópia hullámelhajlást, valamint a hangenergia
igen jelentős csillapodását és szóródását idézi elő.
Az ultrahangos vizsgálat szimulációja nagy segítségre lehet a hangnyaláb viselkedésének megértésében, ezáltal a vizsgálat tervezésében. Napjainkban, a
szakirodalomban több módszer fellelhető a hangterjedés modellezésére, úgymint különböző végeselemes, véges differenciál és fél analitikus sugárkövető.
3.1.1. Vizsgált geometria
A gőzfejlesztő csonkjának külső átmérője 1247 mm,
falvastagsága 71 mm. A próbatest rajzdokumentációja alapján elkészítettük a geometriai háromdimenziós modellt, mely tartalmazta a bemunkált
mesterséges hibákat, amelyet a 2. ábra szemléltet.

3.1.Gőzfejlesztő heterogén kötésének vizsgálata
(A szimulációt készítette: Bézi Zoltán)
A gőzfejlesztők felülvizsgálatával kapcsolatban eddig
már több tanulmány készült. Ezekben beszámolnak
arról, hogy a gőzfejlesztő kollektorok alsó tranziens
varrata több esetben jelentős károsodást szenvedett még jóval a tervezett üzemidő letelte előtt. A
károsodás jellegét tekintve kristályközi korrózió, ami
a varrat belső oldala felől indul ki. A tranziens varrat egy tipikus heterogén kötés, ahol szénacélt hegesztenek össze egy ausztenites korrózióálló acéllal.
A tranziens hegesztési varratok UT vizsgálata igen
bonyolult és speciális technikát igényel, mivel a két
acéltípus (ferrites és ausztenites) szemcseszerkezete közötti különbség nagy lesz a hegesztés után.
A szemcseszerkezetnek ez az alapvető különbsége
határozza meg az ultrahang haladását a varratban.
Az ultrahang terjedési sebessége függ a kristályrácshoz viszonyított irányától. A ferrites anyagoknál az ultrahang hullámhosszához viszonyított kis
szemcseméret és a szemcsék random orientációja az
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3.1.2. Beállítások
A modellezéshez szükséges anyagjellemzőket részben az elvégzett hangterjedési sebesség mérésekből, részben a szakirodalom által használtakból állítottuk be. Az anizotrópia definiálására felépítettük
az anyag merevségi mátrixát, az elvégzett hangterjedési sebesség mérések alapján. Az anyag csillapítását irodalmi értékek felhasználásával definiáltuk 2.25 MHz-re a három fő irányban.[2][3]
Az ausztenites korrózióálló acélt homogén izotrópnak feltételeztük, a sűrűségét ρ=8,03 g⁄(cm3)
a longitudinális hullámok terjedési sebességét
vl=5660 m⁄s, míg a transzverzális hullámokét
vt=3120 m⁄s-ra tételeztük fel. A ferrites acél esetén ρ=7,8 g⁄(cm3), vl=5900 m⁄s, vt=3230 m⁄s volt.
Az analízisekben használt homogén doméneket a
2. ábrán látható módon vettük fel a krisztallitok orientációi alapján. A kristályszerkezet irányultságát
a zöld színnel jelzett y-tengely szemlélteti.[2][3][4]
A vizsgálatainkhoz 32 rezgős fázisvezérelt
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2. ábra A felépített 3D modell a mesterséges hibákkal
vizsgálófejet használtunk (225L32-A5). Minden
esetben 16 rezgőt használtunk a 17-32 csoportban. Elvégeztük a modellezést szektoriális (40-65°)
és lineáris szkennelésre 46-55-60° is. A szektoriális
szkenneléses vizsgálatainknál azt az ideális besugárzási pozíciót kerestük, amelynél a hibák a legjobban látszanak. Ehhez 2D-s sorozatszámításokat végeztünk longitudinális hullámokkal. Az így
meghatározott pozícióban új 3D-s számításokat végeztünk, amelyeket összevetettünk a mérésekkel, valamint az adott pozícióból elvégeztük
a transzverzális hullámmal történő szkennelést is.

a, Szimuláció
B, Vizsgálat
3. ábra A mért és szimulált S-képek
középvonalához mértük. A mesterséges hiba orientációjából fakadóan a csak longitudinális hangnyalábok fősugara egyik besugárzási szögnél sem
érkezik vissza közvetlenül a hibáról, a hangnyaláb elhajlás a varratban nem jelentős. Az első hibáról 92 mm indextávolságból végeztünk vizsgálatokat és szimulációt mindkét hullámtípussal.
Az alábbiakban a longitudinális hullámmal történő vizsgálat és szimuláció eredményei láthatóak.

2. ábra A homogén domének pozíciója
3.1.3. Eredmények, következtetések
Itt szemléltetjük az egyik hiba szektoriális szkennelését. A modellben szimuláltuk a próbatest homlok
és hátfalvisszhangját, valamint két fél ugrást vettünk figyelembe. A vizsgálófej pozícióját a varrat
2019/I. Lapszám

a, Szimuláció

B, Vizsgálat

4. ábra A mért és szimulált A-képek
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A munkánk során a VVER-440 típusú gőzfejlesztő
kollektorok alsó tranziens varrat egy előre bemunkált
mesterséges hibájának a fázisvezérelt ultrahangos
modellezését végeztük el. A szimulációk segítségével sikerült megállapítani az adott orientációjú mesterséges hiba vizsgálatára legalkalmasabb indextávolságokat és besugárzási szögeket longitudinális és
transzverzális vizsgálathoz. A szektoriális szkennelésre történő vizsgálat szimulációi jó egyezést mutattak az elvégzett vizsgálatokkal. Elmondhatjuk, hogy
a szimuláció és a valós vizsgálat eredményei nagy
hasonlóságot mutatnak. Természetesen, egy szimuláció nem tud minden apró eltérést figyelembe
venni, csak azt, aminek a vizsgálatára felkészítették.

korlátozott volt, ezért szükségessé vált olyan vizsgálati módszer alkalmazása, amely a 100 mm falvastagságnál is megbízható a nyomástartó edény
megbontása nélkül. A vizsgálat tervezésének elősegítésére szintén a CIVA modellező programot használtuk.

3.2. Ammónia konverter körvarratainak vizsgálata

A varrat vizsgálatakor síkvarratot definiáltunk, melynek oka a tartály nagy átmérője, így a görbület elhanyagolható a vizsgáló fejhez képest, így a probléma
2D-s feladatként kezelhető, mely nagyban gyorsította a szimulációk elvégzését. A varrat anyaga nem különbözött az alapanyagtól, így mindkettőnek erre az
anyagra (24CrMo10) jellemző ultrahang terjedési sebességeket adtuk meg. Így a longitudinális hullám terjedési sebessége az anyagban vl=5390 m⁄s, a transzverzálisé vt=3000 m⁄s. Az anyag sűrűsége ρ=7,67
g⁄(cm3) is megadásra került. A program segítségével beállítható a vizsgálófej, amelyet a rendelkezésre
álló fejek közül választottunk, így ez egy 32 rezgőből álló fázisvezérelt vizsgálófej, amelyhez a vizsgálati frekvencia 2,25 MHz, valamint csatolóközegként
vizet alkalmaztunk. A vizsgálatnál minden esetben
ezekből 16 rezgőt használtunk. Az ultrahangos hullám típusa esetünkben transzverzális, a modellezést

(Szimulációt készítette: Erdei Réka, közreműködött:
Bézi Zoltán, a helyszíni vizsgálatoknál
közreműködött: Takács Csaba)
A vizsgálat tárgyát egy 1968-ban készült, 10 m magas, 1400 mm külső átmérőjű, 100 mm falvastagságú ammónia konverter képezi. A nyomástartó
edényen előírt vizsgálatokat rendszeresen végezték, azonban ezek ellentmondása alapján szükségessé vált a tartály tényleges állapotának felmérése. A edényen az évek során vizuális, penetrációs-,
valamint a belső hibákat is kimutatni képes repedésvizsgálatokat végeztek, amelyek eredményei
alapján az eddigi üzemelés során nem tapasztaltak sem felületi sem belső szerkezeti folytonossági hibát. Mivel a tartály belső hozzáférhetősége

3.2.1. Vizsgált geometria
A megbízótól kapott jegyzőkönyvek alapján a hegesztési varratok adatai rendelkezésre álltak. Az
edény falvastagsága 100 mm, a varrat méreteit a
programba beépített geometriák közül választottuk, amely méreteit a 2. ábra alapján adtuk meg.
3.2.2. Beállítások

5. ábra A vizsgált hegesztési varrat méretei
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szektoriális szkennelésre végeztük el, amelynek
vizsgálati szögtartományát 40-60°-ra állítottuk be.
3.2.3. Cél
A megbízó tájékoztatása szerint az ammónia konverter tartály megbontását az elkövetkező 15 évben
nem tervezik, ezért a legkritikusabb résznek tekinthető felső és alsó övvarrat és környezetének repedéskereső vizsgálatát a tartály külső oldaláról kell
megoldani. Hagyományos ultrahangos vizsgálattal,
a 100 mm falvastagság miatt, a feladat nem oldható meg megfelelő megbízhatósággal. A feladatra, a
jelenleg legmodernebb és legmegbízhatóbb vizsgálati módszert, a fázisvezérelt ultrahangos vizsgálati
módszert (PAUT) választottuk. A megfelelő vizsgáló
fej és vizsgálati paraméterek meghatározása érdekében módszerfejlesztést hajtottunk végre, amely
munkában, az intézetünk munkatársain kívül részt
vettek a vizsgálattal megbízott cég szakemberei, illetve a vizsgálóberendezés gyártó cég megbízottja is. A hegesztési varrat geometria és falvastagság
alapján modellt készítettünk és a CIVA ultrahangos
modellező szoftver segítségével meghatároztuk a
vizsgálati paramétereket úgy, hogy a belső oldalon
az esetlegesen meglévő, felületre merőleges repedés kimutatható legyen. A szimuláció elsődleges célja a vizsgálófej elhelyezkedésének meghatározása
volt, hogy a vizsgálatainknál megtaláljuk azt az ideális besugárzási pozíciót, amelynél a hiba a legjobban
látszik valamint a szimuláció eredményei egy összehasonlítási alapot nyújthatnak a mérés elvégzéséhez.

7. ábra Az etalon szimulációjának eredménye
(S-kép)
Az elemzések azt mutatták, hogy 3 mm-es repedés
a módszerrel nagy megbízhatósággal kimutatható.
Ezt követően vizsgálati etalont terveztünk és gyártottunk le, amelyen a laboratóriumi vizsgálatokat és beállításokat elvégeztük, a modellezés során meghatározott vizsgálati paraméterek figyelembe vételével.
Az etalonokon végzett vizsgálatok után a helyszíni vizsgálatokat is elvégeztük, a helyszínen elvégzett PAUT vizsgálatok nem mutattak indikációt a vizsgált két varrat gyökében és
a varratgyök környezetében az alapanyagban.
3.2.4. Szimuláció során kapott eredmények,
következtetések
A vizsgálófej indextávolságának (a varrat középvonalától számított távolságának) meghatározásához paraméteres szimulációt (sorozatszámítást)
végeztük, amely alapján megállapítottuk, hogy
a varrat gyökénél lévő hibáról 110 mm-es indextávolságra, 51,43°-nál kapjuk a legnagyobb jelet.

6. ábra Az etalon szimulációjának eredménye (A-kép)
2019/I. Lapszám
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8. ábra 3 mm-es téglalap keresztmetszetű
repedés indikációja (A-kép)

10. ábra 0,5 mm-es hiba indikációja a referencia
amplitúdóhoz viszonyítva (A-kép)

9. ábra 3 mm-es téglalap keresztmetszetű
11. ábra 0,5 mm-es hiba indikációja a referencia
repedés indikációja (S-kép)
amplitúdóhoz viszonyítva (S-kép)
Az etalonnak először egy 3 mm-es körhengeres fura- értékét is felvettük, amelyeket a későbbi szimulácitot, mint reflektort választottunk. A szimulációban a ók során felhasználtunk. A vizsgálattervezés során a
reflektort egy homogén tömbben helyeztük el, ennek 3 mm-es téglalap alakú repedéstől egészen a 0,5
segítségével határoztuk meg, hogy arról milyen jel ér- mm-es repedésig megfigyeltük a kapott eredményekezik ideális körülmények esetén. A szimuláció ered- ket, amelyek alapján megállapítottuk, hogy a 3 mmményét (A-kép) a 3. ábra és (S-kép) a 4. ábra szemlélteti. es repedés igen nagy biztonsággal kimutatható. A
Az etalonon szimulációja alapján a referencia ampli- vizsgálat kivitelezése előtt szintén felvételre került a
túdó értéke 23.709E-3 pts-ra adódott, amely értéket, referencia amplitúdó értéke, majd a helyszínen is elmint referenciát a további szimulációknál használ- végezték a PAUT vizsgálatokat a két övvaraton. Ezek
tunk fel. Ez alapján vizsgáltunk különböző méretű, alapján a hegesztési varrat gyökében és gyökének
téglalap alakú repedéseket (3mm-től 0,5 mm-ig). A környezetében nem mutatott ki a vizsgálat indikációt.
szimulációk azt mutatták, hogy a 3 mm-es repedés
nagy biztonsággal kimutatható, hiszen ennek indi- 3.3. Plattírozott tömb plattírréteg leválásának
külső oldalról való vizsgálatfejlesztése
kációja igen kiugró értéket mutat a referencia amplitúdóhoz képest. Ezt a 8. ábra és a 9. ábra szemlélteti.
(A szimulációt készítette: Erdei Réka,
A szimulációk azt mutatták, hogy még a 0,5 mmközreműködött: Bézi Zoltán, a helyszíni
es repedés is kimutatható lenne, azonban a vizsgávizsgálatoknál közreműködött: Takács Csaba)
latok elvégzése közben az ilyen kis méretű hibáról
érkező jel nem okoz akkora jelszint változást, hogy A vizsgált koszkamrák alsó karimájának körvarazt hibaként azonosítsuk. A 0,5 mm-es repedés in- rata a belső oldalról plattírozott. A vizsgálat céldikációját a referencia amplitúdóhoz viszonyít- ja annak ellenőrzése volt, hogy a plattírréteg leva mutatja a 10. ábra (A-kép) és a 11. ábra (S-kép). vált-e a varrat belső felületéről. A plattírréteg
Az előzetesen elvégzett szimulációk segítségével leválása csak a külső oldalról vizsgálható, kizárómegállapítottuk a vizsgálófej indextávolságát, az lag leállások ideje alatt, mivel a kokszkamra üzemi
etalon darab modellezésével a referencia amplitúdó
2019/I. Lapszám
33
www.anyagvizsgaloklapja.hu

SZÁMÍTÁSTECHNIKA
hőmérséklete 300 °C fölötti hőmérséklet. A plattírréteg leválásának vizsgálatára falvastagság méréssel csak a varratdudor lecsiszolása után lett volna
lehetőség, valamint egyéb roncsolásmentes vizsgálatokkal sem lett volna lehetőség a leválások kimutatására a kokszkamra külső oldaláról, ezért a fázisvezérelt ultrahangos vizsgálatra esett a választás.
3.3.1. Geometria
A varrat geometriáját a 12. ábra szemlélteti, amely
méreteket a szimuláció során megalkotott geometriánál is alkalmaztunk (13. ábra). A vizsgált tömb

vastagsága 51 mm, amelyet 4 mm vastagságú
plattírréteg borít a hegesztési varrat gyök oldalán.
3.3.2. Cél
Összetett geometriájú, heterogén hegesztési varratok esetében előfordulhat, hogy egy fázisvezérelt ultrahangos vizsgálófejet alkalmazva, a varrat
geometriája miatt, nem érkezik vissza ultrahangos
válaszjel a varrathibákról. Ilyen, összetett geometriájú hegesztési varratok esetében célszerű a vizsgálatot megelőzően modellezéssel meghatározni a
hangnyaláb útját az anyagban, így a legcélszerűbb
besugárzási szögtartomány és a vizsgálófej optimális távolsága a varrat középvonalától kiválasztható. A mai modern fázisvezérelt ultrahangos vizsgáló berendezések lehetővé teszik továbbá egy
időben több fázisvezérelt vizsgálófej használatát,
így lehetőség van a varratot két fázisvezérelt vizsgálófejjel vizsgálni, a varrat két oldaláról, az egyik
fejjel adó, a másik fejjel vevő módban. Ilyen módon azoknak az összetett geometriájú varratoknak
a hibái is kimutathatóak, amelyek esetében impulzus-visszhang módszerrel erre nem lenne lehetőség.
Az optimális vizsgálati paraméterek meghatározása érdekében modellezést végeztünk, valamint
2 db, egy hegesztési varrat nélküli és egy hegesztési varrattal is rendelkező etalon került legyártásra. Mindkét etalon 280x100x51 mm méretű ferrites
acél tömb 4 mm plattírréteggel. A plattírréteg leválásának szimulálásához egy 3 mm átmérőjű, 30 mm
mélységű hengeres furat került az etalonokban kimunkálásra a ferrites acél és a plattírréteg határán.

12. ábra A kokszkamrák alsó karima
körvarratának geometriája

13. ábra A szimuláció során alkalmazott geometria és a vizsgálófejek elhelyezése
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3.3.3. A szimuláció beállításai
A geometriai adatok beállítása után megadtuk az
ultrahang terjedési sebességét az alapanyagban,
a varratanyagban és a plattírrétegben is. A ferrites
anyagban a longitudinális hullám terjedési sebessége vl=5900 m⁄s2 , a transzverzális hullám terjedési sebessége vt=3230 m⁄s2 , míg a plattírrétegben
vl=5390 m⁄s2 és vt=3000 m⁄s2 . Az anyagok sűrűsége is különbözőként lett definiálva. A szimuláció során 32 rezgős vizsgálófejet alkalmaztunk,

szimulációk alapján a vizsgálófejek optimális elhelyezkedését és a referencia amplitúdó értékét. Az
indextávolság meghatározásához sorozatszámításokat végeztünk, amely alapján a vizsgálófejeket a
varratközépponttól 35-35 mm-re helyeztük. (16. ábra)
A modellezés során meghatározott paraméterek segítségével az etalonokon elvégzett vizsgá-

16. ábra A varrat középvonalától 70 mm-re
elhelyezett vizsgálófejek

14. ábra A varrat nélküli etalon vizsgálatának
vizsgálati eredménye

17. ábra 70 mm távolságnál kapott S-kép

18. ábra A hiba indikációjáról kapott A-kép a
referencia jelhez viszonyítva

15. ábra. A varrattal rendelkező etalon
vizsgálatának vizsgálati eredménye
a vizsgálati frekvenciának 5MHz-et definiáltunk.
Először meghatároztuk az etalon darabon végzett
2019/I. Lapszám

lat eredményét a 14. ábra és a 15. ábra szemlélteti.
A modellezés elvégzése és az etalonokon végzett
vizsgálatok után elvégeztük a helyszíni vizsgálatokat is. A modellezés során meghatározott vizsgálati
elrendezést a 16. ábra és modellezési eredményeket
a 17. ábra (S-kép) és a 18. ábra (A-kép) szemlélteti, a
helyszíni vizsgálati elrendezést a 19. ábra mutatja.
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19. ábra A vizsgálati elrendezés a kokszkamra alsó karima varratának esetében
3.3.4. A szimulációk alapján és a helyszíni
vizsgálatból levonható következtetések
A vizsgálati eredmények alapján a plattírréteg leválására és egyéb varrathibára utaló indikáció nem volt kimutatható a kokszkamrák alsó
karima varratain a vizsgált szakaszokon. A vizsgálat alkalmazása olyan heterogén varratok
esetében ajánlott, amely varratoknál más roncsolásmentes vizsgálattal a hibák kimutatása nem lehetséges. Ilyen a jelenlegi eset is, a varrat mögötti plattírréteg leválás kívülről történő ellenőrzése.
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