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1. BEVEZETÉS
Napjainkban – elsősorban a repülőgép- és az autóiparban - az alumínium
öntvények széleskörű alkalmazásának lehetünk tanúi. A jelenleg gyártott és formázott
öntvények csaknem 90%-át az alumínium-öntvények teszik ki, melyek nagyarányú
elterjedése a kiváló fizikai és öntési tulajdonságok kedvező kombinációjának
köszönhető. Az ipar minőségi elvárásai (ISO9000, QS9000, VDA6.1, ISO/TS16949)
komoly követelményeket támasztanak minden egyes alkatrésszel, így az alumíniumalapú öntvényekkel szemben is. Az e követelményeknek történő folyamatos megfelelés
- a minőség biztosításán kívül - az újonnan felmerülő problémák hatékony megoldását
is igényli.
Az öntvények minőségének egyik legfontosabb jellemzője az öntvény porózussága.
A porózusság az öntvény alkalmazásától függően nemcsak korlátozhatja, hanem akár ki
is zárhatja a felhasználhatóságot, ezért nagyon fontos - még a gyártás korai stádiumában
- a porozitás szintjének megállapítása. Az öntvényekben előforduló porozitással
alapvetően az a probléma, hogy a pórusok a különböző forgácsoló megmunkálások
során a felszínre kerülnek, s felületi egyenetlenséget, illetve tömítetlenséget
okozhatnak. A tömítetlenség szivárgáshoz, nyomáscsökkenéshez vezet, míg a felületi
egyenetlenségek a csúszó alkatrészek intenzív elhasználódását eredményezik,
csökkentve azok élettartamát. A porozitás az alumínium öntvényekben általánosan
előforduló hiba: porozitás-szegény öntvények előállítása még napjainkban is komoly
kihívást jelent az ipar számára.
A

pórusok

keletkezése

a

kristályosodási

folyamat

során

végbemenő

térfogatváltozásra (szívódási üreg, lunker), az olvadékban oldott gázok felszabadulására
(gázporozitás), illetve a kettő együttes hatására vezethető vissza. A pórusok
kialakulásának valószínűségét a gyártástechnológiai folyamatok technológiai jellemzői,
mint pl. az olvadék oldott gáztartalma, az öntési technológia, az adalékanyagok, az
öntési nyomás és az öntési atmoszféra alapvetően befolyásolják.
A már kész öntvényeket porózusság szempontjából roncsolásmentes vizsgálati
módszerrel (pl. sűrűségmérés, folyadék-penetrációs vizsgálat, ultrahang, röntgen-, és
neutron-radiográfia) célszerű minősíteni. Munkám célja az alumínium öntvényekben
előforduló porozitás mennyiségi és minőségi jellemzőinek meghatározása.
A

rendelkezésre

álló

roncsolásmentes

anyagvizsgálati

módszerek

alkalmazhatóságának vizsgálatakor alapvetően két szempontot kívántam figyelembe
venni. Egyrészt új tudományos eredményre törekedtem, másrészt a műszaki hasznosítás
lehetőségeit kívántam feltárni. A kettő nem feltétlenül fedi egymást annak ellenére,
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hogy közöttük szoros a kapcsolat. Egy kutatóintézetben inkább az elérhető eredmény,
míg az iparban legtöbbször a gazdaságos megvalósíthatóság a fontosabb. Értekezésem
nagy hangsúlyt kíván fektetni a kapott eredmények ipari hasznosításának lehetőségeire.
Amikor nyomásos alumínium öntvények porózusságáról, mint problémáról
beszélünk, önkéntelenül is felmerül a kérdés, hogy ha a felhasználás során gondot okoz
a porozitás, akkor miért nem készítenek porozitásmentes öntvényeket. Az irodalmi
összefoglalóban először erre a kérdésre próbálok meg válaszolni. Tárgyalom azt, hogy a
porozitás keletkezésének szempontjából - a gyártási folyamat során - melyek az
öntészeti technológia kritikus lépései. Ez alapján belátható lesz, hogy miért nem
lehetséges porozitásmentes öntvények előállítása. Ha elfogadjuk, hogy minden öntvény
rendelkezik valamilyen mértékű porozitással, akkor szükségszerű e jelenségnek
rendszerezett formában történő tanulmányozása (felderítése, mérése, osztályozása,
minőségi kritériumok felállítása, stb.).
A porozitás felderítésére, illetve mértékének meghatározására különböző
módszerek állnak rendelkezésre (szemrevételezés, kritikus részek elmetszése,
nyomáspróba, radiográfiai módszerek, stb.), melyek közül az alkalmazandó módszer
kiválasztása leggyakrabban gazdasági kompromisszum kérdése. Értekezésemben
nyomásos öntési technológiával előállított öntvényeken különböző roncsolásmentes
módszerekkel végzett vizsgálataimat mutatom be, kiemelt helyen tárgyalva a
radiográfiai

kísérletek

eredményeit.

A

porozitás

mértékének

egyértelmű

meghatározásához, illetve adott minták minősítéséhez elengedhetetlen valamilyen többé-kevésbé általánosan elfogadott - kritériumrendszer. Dolgozatomban a műszaki
gyakorlatban használt különböző porozitás-kritériumokat és szabványokat hasonlítok
össze, bemutatva alkalmazhatóságukat, használatuk módját, illetve jelentőségüket az
öntvények porózusságának minősítése szempontjából.
Az 1. ábra egy tipikus öntvény - kritikus felületére merőleges – csiszolatáról
készült elektronmikroszkópos felvétel, melyen tisztán láthatóak a különböző méretű
lunkerek és mikropórusok. A középen elhelyezkedő kb. 0,2 mm átmérőjű pórus a
felszín alatt kb. 1,5 mm-re található; egy forgácsoló megmunkálásnál ez a pórus éppen a
felszínre kerülhet. A tapasztalat azt mutatja, hogy a legnagyobb gondot azok a pórusok
jelentik, amelyek a felület alatti megmunkálandó rétegben találhatók. Az öntvényeket
feldolgozó ipar komoly problémája, hogy az anyag porózus mivolta csak későn - az
öntvények forgácsoló megmunkálása után - a nyomáspróbán, vagy rosszabb esetben a
vevők reklamációja folytán derül ki. Az öntvényeknek egyrészt nyomásállónak kell
lenniük, másrészt a megmunkált felületen nem lehet anyagfolytonossági hiány (repedés,
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mikroszívódás,

gázporozitás),

mely

a

csúszó

alkatrészek

élettartamának

és

tömítőképességének nagy mértékű csökkenéséhez vezet.

Felszín

~1,5 mm

~0,2 mm

1. ábra. Elektronmikroszkópos felvétel egy tipikus öntvény kritikus felületére
merőleges csiszolatáról

Napjainkban az öntvények pórusosságának kimutatására két irányba célszerű
kísérleteket folytatni. Ezek az öntés utáni nyers állapotban történő vizsgálat, illetve a
készre forgácsolás után történő minősítés. Hatékonyabb megoldás, ha az öntés után,
még megmunkálás előtt meghatározható a pórusosság, hiszen abban az esetben a
forgácsolási műveletet már el sem kell végezni. Minél korábban kiderül a hiba a
gyártási folyamat során, annál gazdaságosabb gyártást, nagyobb kihozatalt lehet elérni.
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2. CÉLKITŰZÉS
Dolgozatom célja hatékony módszerek meghatározása a porozitás laboratóriumi,
illetve ipari felderítésére, melyet különböző típusú alumínium-ötvözet öntvények
roncsolásmentes eljárásokkal történő vizsgálata során kívánok megvalósítani. A
sűrűségmérés, a folyadék-penetrációs vizsgálat, a röntgen-radiográfiai és az ultrahangos
eljárás alkalmazásával szándékom annak megállapítása, hogy a különböző porozitás
hibák esetén melyik módszer a legalkalmasabb az adott hiba felderítésére. A módszerek
tudományos értékelése, előnyeinek és hátrányainak vizsgálata, valamint a kísérleti
eredmények összehasonlító elemzése során kívánok olyan következtetésekre jutni,
amelyek új eredmények e témában. Célom továbbá a fent említett - a porózusság
vizsgálatára általánosan használt - módszerek pontosságának növelése és a hazai
vizsgálati lehetőségek kipróbálása, tanulmányozása.
Célom egy olyan új vizsgálati módszer kidolgozása, amely kihasználja azt a
jelenséget, hogy az olvadt alumíniumban és annak ötvözeteiben jelentős mértékben
oldódni képes hidrogén [1] a szilárdulás során gázbuborékokat alkotva az öntvényben
porozitást okoz. A neutron-radiográfiai módszer kiválóan alkalmas a hidrogéntartalmú
vegyületek műszaki gyakorlatban alkalmazott fémekben történő kimutatására [2],
azonban az INSPEC és COMPENDEX adatbázisokban (1992-2000 március) végzett
irodalomkutatásom alapján e módszert porózusság vizsgálatára még nem alkalmazták.
Munkámban

kiemelten

kívánom

tanulmányozni

a

neutron-radiográfia

alkalmazhatóságát alumínium-ötvözet öntvények porozitásának kimutathatóságára
nézve, illetve eredményeimet a gyakorlatban általánosan használt módszerekkel
szándékozom összehasonlítani.
Munkám során szerzett tapasztalataimat szeretném megosztani abban a reményben,
hogy így hozzájárulhatok a még kevesebb porozitást tartalmazó termékek
előállításához.
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3. IRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ
A roncsolásmentes anyagvizsgálatok területén számos hazai kutató végzett az
elmúlt évtizedekben az ipar számára jól hasznosítható kutatásokat [3][4]. A teljesség
igénye nélkül említem még meg Dr. Konkoly Tibor és Dr. Karsai István nevét, akiknek
szakmai tevékenysége számos területen járult hozzá a roncsolásmentes vizsgálati
technikák fejlődéséhez.
Öntött alkatrészek előállítása az öntési- és hőtechnikai eljárások és összefüggések
pontos ismeretét feltételezi, azonban a gyártási technológia szigorú betartása mellett is
előfordulnak az öntvényekben kisebb-nagyobb hibák. Azon túl, hogy mindig az adott
alkalmazás dönti el, mi minősül hibának és mi a megfelelő, általánosságban is
beszélhetünk az öntvények előállítása során fellépő hibákról. A kohászatban a nem
tökéletes öntvények elváltozásait anyagfolytonossági hiányoknak nevezik, a hétköznapi
szóhasználatban elterjedtebb kifejezés azonban az öntvényhiba. Egyes hibák nem
befolyásolják az öntvények funkcióit vagy hasznos élettartamát, ellenben rontják a
külső esztétikai megjelenést, illetve emelik a további megmunkálás költségeit. A
legtöbb ilyen jellegű hiba könnyen felfedezhető és korrigálható (szemcseszórásos
tisztítással vagy köszörüléssel), azonban a hibák többségének felderítése nehézkes és az
öntvény sem javítható minden esetben. Általában az ún. feszültségnövelő vagy
repedésgyorsító típusú hibák a legsúlyosabbak: repedések, belső pórusok, lunkerek és
nemfémes zárványok [5].

3.1 Öntvényhibák a gyakorlatban
Az öntészetben a régebbi hagyományok alapján egyedi neveket használnak az
egyes öntvényhibák leírására, ugyanakkor még a szakirodalomban is előfordul, hogy
ugyanazon

probléma

meghatározására

különböző

kifejezéseket

használnak.

Mindazonáltal törekedni fogok a szakkifejezések egyértelmű használatára.
A nyomásos technológiával előállított öntött alkatrészeknél leggyakrabban fellépő
hibák egyik lehetséges csoportosítása a következő [6]:
1.
2.
3.
4.

Alaki hibák
Belső hibák
Felületi hibák
Mechanikai hibák

Az alaki hibák kategóriája öleli fel mindazon hibákat, melyeknek oka a nem
megfelelő alkatrész-geometria. Ide tartoznak a nyomásos öntött alkatrészek
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teljességének hiánya, a sorjaképződés, az öntött alkatrészek elhúzódásai, a nem
kielégítő mérettartás és a nem megfelelő méretstabilitás.
A belső hibákat az öntött alkatrészek belsejében található hiányosságok jellemzik,
például a porózusság (gázporozitás, lunker), repedések, kemény zárványok, idegen
részecskék, oxidzárványok és az ún. inhomogén bezáródások.
A felületi hibák csoportjába a nem megfelelő alkatrészfelületek tartoznak:
hidegfolyásos helyek, pikkelyek, hólyagok, folyási vonalak, fátyolozódás, duzzadás,
beesési helyek, hullámok és kráterek, repedések, örvények és elszíneződések. A
felsoroltakon kívül az alkatrészek formaátadó felületén bekövetkezett, tapadásból eredő
karcolásai és az alkatrészfelületek nagyfokú érdessége is felületi hibáknak minősülnek.
A mechanikai hibák csoportjába azok a hibák sorolhatók, amelyek befolyásolják az
öntvény mechanikai tulajdonságait (szilárdság, tömítettség, szakadási nyúlás és felületi
keménység).
Értekezésemben a nyomásos öntvények fentiekben bemutatott leggyakoribb
hibáinak csak egy kis szeletét, a belső hibák csoportjába tartozó porózusság kérdéskörét
kívánom tanulmányozni.

3.2 A pórusok képződésének elméleti háttere
Az öntvény különböző részeinek egyenlőtlen lehűlési sebességeiből adódó
zsugorodási üregeket leszámítva, a porozitás kialakulásának alapvetően három oka van:
1. Gázkiválás szilárdulás közben
2. A szilárdulási folyamatot kísérő térfogati zsugorodás
3. A fenti kettő együttes kombinációja
Az öntvények porózussága amellett, hogy rontja az öntvények szilárdságát,
csökkentheti azok nyomásállóságát, illetve a megmunkált vagy öntött felületeken való
megjelenése is káros, mert felületi érdességet eredményez.

3.2.1 Gázporozitás
A gázok fémekben történő oldódása abban különbözik más anyagokétól, hogy
gázok esetében az oldódás jelentős mértékben függ a nyomástól. Sok gáz, amely
potenciálisan az öntendő fémmel érintkezésbe lép, molekuláris állapotú (O2, N2, H2,).
Ha feltesszük, hogy az oldódási képesség kicsi, akkor a molekuláris gázok parciális
nyomása és oldódása közötti összefüggés gyakran egy egyszerű összefüggéssel, az ún.
Sievert törvénnyel leírható [7]:
c = k s PG

ahol
c

- az oldékonyság
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ks - a Sievert-állandó
PG - a gáz parciális nyomása

A gázok oldékonysága függ a fémek halmazállapotától és kristályszerkezetétől. Az
oldékonyság a fémek szilárdulási folyamata során majdnem minden esetben
ugrásszerűen lecsökken. Hidrogén oldékonysága alumíniumban például olvadék
fázisban 0,9cm3/100g, míg szilárdoldat fázis esetén 0,03cm3/100g [8]. Ezért az oldott
gázok a szilárdulási folyamat során kiválnak, az öntvényből eltávozni nem képesek, ott
pórusokat hoznak létre.
Roy [9] kísérleteivel igazolta, hogy az alumínium-olvadék lehűtése és szilárdulása
alatt a felhalmozódott oldott hidrogén molekuláris formában válik ki, amely porozitás
keletkezését eredményezheti. A hidrogén-porozitás mértéke növekszik a szilárdulási
sebesség növelésével és csökken az olvadék hőmérsékletének növelésével [10].
A szilárdulási folyamat során az oldott gáz kiszorul a szilárdoldat fázisból, miáltal
az olvadék fázis gázkoncentrációja megnő. Gázbuborékok ott alakulhatnak ki az
olvadékban, ahol a lokális gázkoncentráció az egyensúlyi koncentráció fölé emelkedik,
azaz [11]:
PG ≥ PA + PM + Pσ

ahol
PG
PA
PM
Pσ

- az oldott gáz nyomása
- az atmoszferikus nyomás
- a metallosztatikus nyomás
- a felületi feszültségből származó nyomás

Az összefüggésben szereplő PG értéke a Sievert törvény alapján számítható. Gupta
és munkatársai [12] igazolták, hogy kétatomos gázok esetén (H2, O2, N2) a belső
nyomás az olvadék oldott gáztartalmának függvénye. Kimutatták, hogy a keletkező
nyomás nemcsak az öntvény összetételétől, hanem az olvasztás körülményeitől
(túlhevítés, zárványtartalom, fém-gáz felületi feszültség) is függ.
A pórus gömbszerű fejlődését feltételezve a felületi feszültségből származó nyomás
- melyet a felületi feszültség ellenállásának is neveznek - az alábbi alakban írható le
[13]:

Pσ =
ahol

2σ
r

σ - az olvadék felületi feszültsége
r

- a pórus sugara
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Pórus nem keletkezhet nulla mérettel, mivel a felületi feszültség ellenállása végtelen
lenne ennél a sugárnál. Hasonló okokból a kezdeti sugár nem lehet kisebb a kristályban
egymás mellett lévő atomok közötti távolságnál sem. Stabilis pórus akkor jöhet létre, ha
a

rendszer

szabadentalpiája

ezáltal

csökken.

A

kristályosodó

rendszer

entalpiatartalmának változása gömbszerűen képződő r sugarú pórus keletkezésekor a
következő alakban írható le [14]:
 r 3π
∆G (r ) = 
∆Gv + r 2πσ
3



 2 − 3 cos ϑ + cos 3 ϑ


(

)

ahol

r - a pórus sugara
∆Gv - a fázisátalakuláshoz tartozó szabadentalpiák különbsége

σ - az olvadék felületi feszültsége
ϑ - a nedvesítés szöge
Az összefüggés jellegét tekintve egy másodfokú és egy harmadfokú parabola
különbsége, mivel kristályosodás során ∆Gv < 0 (2. ábra). Kis r értékeknél a
másodfokú, nagyobb r értékeknél a harmadfokú tag előjele dominál, a függvénynek
pedig maximuma van egy bizonyos r * értéknél. Stabilis pórus csak r > r * esetén
létezhet, mivel ekkor a pórus növekedése a rendszer szabadentalpiájának csökkenésével
jár. Így létezik egy r * kritikus sugárméret, amely alatt a buborék nem életképes és
amely fölött növekedésnek indul [14].
∆G (r)
~ r2

∆G*

r
r*

~ r3

2. ábra. A kritikus sugárméret meghatározása [14]
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Atwood és társai [15] kísérletükkel igazolták, hogy a már életképes pórus
növekedésének hajtóereje elsősorban a gázdiffúzió. Így vagy a gázatomok olvadék
fázisban történő mozgási sebessége, vagy az üreg felületén a gőzfázisba történő átmenet
sebessége határozza meg a növekedési sebességet, attól függően, hogy melyikük a
lassúbb folyamat. A növekedési sebesség egyre csökken a szilárdulás lokális
befejezéséig.

3.2.2 Zsugorodási porozitás
Az alumínium szilárdulását hét százalék térfogatcsökkenés kíséri az olvadék fázis
és a szilárd fázis közötti sűrűségkülönbség miatt [16].
Ahogy az öntvények szilárdulnak, a zsugorodás miatti térfogatcsökkenést a
környezetből elvont olvadék kompenzálja. Hosszú szilárdulási idejű öntvények esetében
ez az olvadék-utánpótlás a dendritközti csatornákon keresztül valósul meg. A
szilárdulás előrehaladtával egyre nehezebbé válik az olvadék fenti módon történő
utánpótlása a csatornák méretcsökkenése miatt. A csatornák bezáródása egyes területek
olvadék-utánpótlásának elszigetelését jelentheti. Ezen a ponton az elszigetelt részekben
történő zsugorodás az olvadékban mechanikai feszültség keletkezéséhez vezet.
Amennyiben a térfogatban üregcsíra található, akkor az a térfogatcsökkenés miatti
növekvő feszültség hatására zsugorodási üreggé növekszik, ezáltal csökkenti az
olvadékban kialakult feszültséget.
PS
P3
P2
P1

F

B

Homogén
csíraképzõdés
második
csíra
elsõ csíra

A

D

C

PG

E

P1

P2

P3

3. ábra. Gáz – zsugorodási térkép, mely az olvadék gáznyomása (PG)
és a zsugorodási nyomás (vákuum) (PS) összhatását szemlélteti a
pórusképződésben [8]
A zsugorodási üregek képződése magyarázható az ún. gáz-zsugorodás térkép alapján is
(3. ábra). Gáz hiányában (vákuumöntés) a gáznyomás (PG) a nullával egyenlő.
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Amennyiben az öntvényben a szilárdulás folyamán gyenge az olvadék-utánpótlás, akkor
az elszigetelt részekben mechanikai feszültség keletkezik, s ez vákuum (PS) kialakulását
eredményezi az olvadékban. Ez az AF vonal mentén nő egészen addig, amíg az első
csíra segítségével egy pórus képződik a P1 nyomáson az F pontban. A nukleáció
csökkenti az olvadékbeli feszültséget és a helyi feltételek közelítenek az A pont felé. A
pórus körüli területek további zsugorodása a pórus növekedéséhez vezet. A befolyásolt
terület egészen nagy lehet (akár néhány cm), mivel a zsugorodási üregtől távol levő
hidrosztatikus nyomás is hozzájárulhat a pórus növekedéséhez.

3.2.3 Kombinált gáz- és zsugorodási porozitás
Korábban a gáz- és zsugorodási porozitást két különálló jelenségként kezelték. Az
esetek többségében azonban a gázfejlődés és a zsugorodás együttesen fordul elő
ugyanabban a térfogatban egyazon időben. Ha figyelembe vesszük a gyenge olvadékutánpótlású öntvényrészek zsugorodása következtében fellépő zsugorodási nyomást is,
akkor a korábbi összefüggés a következőre módosul:

PG + PS ≥ PA + PM + Pσ
ahol

PS - negatív zsugorodási nyomás (vákuum)
Ekkor mind a gáz-, mind a zsugorodási nyomások közrejátszanak a csíraképződésben és
pórusnövekedésben. A belső gáznyomás ( PG ), amely az olvadékban lévő gázok
összességének a nyomása, a szilárdulás során az olvadék fázisban fokozatosan nő. A
zsugorodási nyomás ( PS ) szintén nő, ahogy az utánpótlás egyre nehezebbé válik a
dendritágak vastagodása miatt. E két nyomás bizonyos kritikus kombinációjánál az
egyenlet bal oldala megegyezik a jobb oldallal, a csíraképződéshez szükséges
küszöbértékkel, és egy pórus képződik.
A gáz-zsugorodási térképen nyomon követve, ez azt jelenti, hogy mind a gáznyomás
( PG ) mind pedig a hidrosztatikus feszültség ( PS ) nő a szilárdulás folyamán az ABgörbe mentén. Az AB-görbe alakja a PG és PS relatív fontosságától függ.
A B pontban az első csíra segítségével a kombinált gáznyomás és zsugorodási
feszültség elegendő, ahhoz hogy létrejöjjön egy pórus ( PG + PS = P1 ) Ez azonnal
csökkenti a hidrosztatikus feszültséget, meghagyván az olvadék gáznyomását, így a C
pont irányába mozdulunk el. A környező olvadékból a pórus felé irányuló gázdiffúzió
csökkenti a gáz nyomását a D pont irányába. Itt a pórus mérete a gázdiffúzióval tovább
nő.
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Függetlenül attól, hogy a pórus kialakulása elsősorban zsugorodás, gázfejlődés vagy
kombinációjuk eredménye, mindig az első csíraképződés pontja a legkedvezőbb a
pórusképződésre, mivel ehhez szükséges a legkisebb nyomás. Különösen igaz ez a
homogén nukleációra, mivel P1< P2 << P3. A nyomás eredete (gáz- és zsugorodás) nem
befolyásolja a P1 értékét.

3.2.4 Pórusképződési és növekedési mechanizmusok
Gupta és munkatársai [12] a pórusképződés mechanizmusai szerint megkülönböztetnek
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Homogén nukleációt
Heterogén nukleációt
Keveredésen alapuló csíraképződést
Atomi ütközésen alapuló csíraképződést
Bőrátlyukasztáson alapuló csíraképződést
Nem-nukleációs mechanizmusokat

Vizsgálataik eredménye szerint a pórusok általában a nem-nukleációs mechanizmusok
egyike szerint alakulnak ki és elkerülik az ún. klasszikus nukleációs mechanizmusok
szigorú

követelményeit.

Gyakorlatban

bizonyították,

hogy

a

nem-nukleációs

mechanizmusok nagy szerepet játszanak az alumíniumöntvényekben található pórusok
kialakulásában. Zsugorodási üreg egyedi csíraképződését figyelték meg az olvadékban
található oxidzárványon, megközelítőleg nulla gáztartalom esetén. Gázzal szennyezett
olvadékban azonban a zsugorodási üregek eltűntek, kiváltotta azokat a gáztartalom
növekedésével az öntvényben elosztott gázporozitás.
Fontos kérdés, hogy a létrejött buborékok megrekednek-e a szilárdtestben vagy
nem. Chalmers [17] szerint a buborék növekedése négy módon játszódhat le a
szilárdulási határfelülettel való viszonya szerint:
1. A buborék olyan mértékben megnőhet a környezetében levő olvadékból
származó gázok diffúziója folytán, hogy eltávolodik a határfelülettől és egy
szabad felületen át elhagyja az olvadékot.
2. Együtt mozoghat a határfelülettel, közben növekedhet és bezáródhat.
3. A mozgó határfelület sebességével nőhet, a határfelület részévé válhat és
egy elnyújtott henger alakú buborék lehet belőle.
4. Gyorsan túlnőheti és bezárhatja a buborékot a határfelület.

3.2.5 Az öntési technológia szerepe a porozitás kialakulásában
A tervezés és gyártás legapróbb részleteinek is hatása van az öntvényben kialakuló
porozitásra, az azonban általánosan elfogadott, hogy mindenekelőtt gyárthatóvá kell
tervezni az öntvényt, azaz már az öntvény tervezésének stádiumában figyelembe kell
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venni az öntészeti sajátosságokat. Sándor [18] vizsgálatai szerint például az elégtelen
formalégtelenítés, illetve a megvágás rossz fekvése gyakori hibaforrása a porózusság
kialakulásának, mely elsősorban a nem megfelelő szerszámkonstrukcióra vezethető
vissza. Ghomashchi [19] eredményei is rámutattak arra, hogy az olvadék akadálytalan
áramlása nagymértékben befolyásolja a kialakuló porozitás mértékét. Gyártási
szempontból

mindez

azt

jelenti,

hogy

az

öntvények

között

inkább

-

a

szerszámkonstrukciótól függő - típusok vannak, amelyek porózusság-kritikusak.
A nyomásos öntvények leggyakoribb hibái, valamint azok eredete közti
összefüggést a 4. ábra mutatja. Az ábráról leolvasható, hogy a lunkerek ill. a porozitás
kialakulása döntő módon nyolc hibaforrásra (fajlagos öntőnyomás, multiplikátor,
töltöttségi fok, légelvezetés, rávágás, fémmennyiség, kenő- és bevonóanyagok,
dugattyú-kenés) vezethető vissza.

4. ábra. Nyomásos öntvények leggyakoribb hibái és a hibaforrások közti
összefüggések [18]. Az “A” illetve ”B” hibaforrás-csoportok rendre a nehezen,
illetve könnyen korrigálható hibákat jelölik
Az öntvények porózusságának csökkentésére irányuló technológiákat célszerű
olyan szempontból is megvizsgálni, hogy megvalósításuk mekkora beruházást igényel.
Ehhez nyújt segítséget 4. ábra, melyben az “A” csoportban szerepelnek a nehezen,
illetve a ”B” csoportban a könnyen korrigálható hibák. A 4. ábra "A" csoportjába
tartozó hibaforrások eredete mindenekelőtt az öntőszerszámra, részben az öntendő
fémre, illetve a formaüreg kenőanyagos bevonására vezethető vissza. Látható, hogy a
könnyen korrigálható, a gép paramétereinek helyes beállításával gyártás közben is
megszüntethető - "B" csoportba tartozó - hibaforrások oka döntően a nyomásos öntőgép
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belövőegységében keresendő. Ezen kívül szerepet játszhat még a porozitás
kialakulásában az adagolt fém mennyisége és a dermedési idő is.
A szerszámkonstrukció mellett a porózusság forrásai elsősorban az olvadékban
található szennyeződések és az olvadékban oldott gázok. Az olvadék magas gáztartalma
miatt bekövetkező hibák csökkentésének érdekében az öntés gyakran valamilyen
védőgázas atmoszférában - általában argonban – történik. A védőgáz kizárja az
olvadékban oldódni képes gázokat a technológiai folyamatból, így azok nem
jelenhetnek meg sem az olvadékban, sem az öntvényben.

5. ábra. A nyomásos öntészeti technológia paramétereinek hatása a különböző
öntvényhibák kialakulására [6]
Az 5. ábra a nyomásos öntészeti technológia paramétereinek az öntvényekben
előforduló különböző hibákra gyakorolt hatását rendszerezi. E szerint a porozitás
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kialakulását nagyon erősen befolyásolja a leválasztószer mennyisége, a megvágás
helye, a megvágás vastagsága, a formalégtelenítés formája és keresztmetszete, illetve az
utánnyomás a harmadik fázisban. Ezek a hibák leginkább a nem megfelelő
szerszámkonstrukcióra, öntési technológiára, illetve a technológiai fegyelem hiányára
vezethetők vissza.

3.3 Porozitás-kritériumok
A porózusság szempontjából az öntvény megfelelő, illetve nem megfelelő voltát,
illetve minőségi jellemzőit kritériumokkal szükséges definiálni. A jól megválasztott
kritériumok ugyanakkor közös nyelvet is teremthetnek a porózusság különböző
szintjeinek tárgyalásához.
A legegyszerűbb porozitás-kritérium az ún. “0,8/2”-es formában fogalmazható
meg, mely azt jelenti, hogy az öntvény egy négyzetcentiméteres makrofelületén
maximálisan 2 darab 0,8 mm átmérőjű pórus fordulhat elő.
Az öntvényvásárlók általában saját igényekkel, illetve előírással rendelkeznek az
alumínium

öntvények

porozitását

illetően.

Ezeket

az

összetett

előírásokat

leggyakrabban ún. porozitás-osztályokban definiálják (1. táblázat). A porozitásosztályok tartalmazzák a kritikus felületen még megengedhető maximális pórusátmérőt,
a pórusok közötti minimális távolságot és a már elhanyagolható pórusok maximális
átmérőjét.

A

megengedhető

porozitás-osztályok
kivételek.

A

esetében

táblázatos

előfordulhatnak

porozitás-kritériumok

különböző
pontos,

ún.

egzakt

meghatározások, ugyanakkor használatuk néha nehézkes, nagy gyakorlatot kíván. A
porozitás-osztályok definícióját gyakran ábrákkal is kiegészítik. Az porozitáskritériumokat tartalmazó ábrák kezelése és használata egyszerűbb, mint a táblázatoké,
hiszen a minta és az ábra vizuális összehasonlítását kívánja csak meg.
Porozitás-osztály
Maximális pórusátmérő [mm]

0-ás

1-es

2-es

3-as

4-es

0,1

0,4

0,4

0,7

1

8

8

15

30

Pórusok közötti min. távolság [mm]
Elhanyagolható [mm]

<0,1

<0,2

<0,2

<0,4

<0,6

Kivétel lehet/nem lehet

nem

nem

igen

igen

igen

1. táblázat. A porozitás-osztályok táblázatos definíciója [20]
Bizonyos esetekben a porozitás-osztályokat kizárólag rajzos formában definiálják
(6. ábra). Az ábrán egyértelműen látható az adott méretű felületen még megengedhető
pórusok és lunkerek száma, mérete és elhelyezkedése. A pórusosság mértékének
meghatározásához a mintán látható póruselrendezéshez legjobban hasonlító ábrát kell
megkeresni.
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dmax.=0.4 mm

dmax.=0.8 mm

dmax.=1.5 mm

1.1

2.1

3.1

4.1

1.2

2.2

3.2

4.2

1.3

2.3

3.3

4.3

1.4

2.4

3.4

4.4

amin.=10 mm

dmax.=0.2 mm

amin.=5 mm
amin.=2.5 mm

A pórusok ill. a lunkerszélek közötti minimális távolság

Maximális pórus/lunkerátmérõ

6. ábra. A porozitás-kritériumok rajzos formában történő megadása [21]

7. ábra. Referencia röntgen-radiogram által definiált
porozitás-kritériumok [22]. A felső sor 3,2 mm, míg az alsó sor 15,9 mm
lemezvastagságú mintákról készített felvételeket mutat
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Ugyanazon mintában található porozitás hibák még pontosabb leírását teszi
lehetővé a referencia röntgen-radiogramokat tartalmazó kritérium-rendszer (7. ábra.),
mely a röntgen-radiográfiai vizsgálatok esetében nyújt hathatós segítséget az öntvények
porozitása mértékének meghatározására. A 7. ábra felső sora 3,2 mm, míg az alsó sor
15,9 mm lemezvastagságú mintákról készített felvételeket mutat. A felső sor 9,5 mm-es
öntvényvastagságig, míg az alsó sor a 9,5-25,4 mm közötti öntvényvastagság
tartományban alkalmazható.
Az előzőekben ismertetett porozitás-kritériumok a minta - általában már
megmunkált - felületére vonatkoztak, míg a referencia röntgen-radiogramok a mintában
térben elhelyezkedő porozitásról adnak felvilágosítást. Használatának előnye, hogy még
az öntvények megmunkálása előtt következtetni lehet a kritikus részek porózusságára.

3.4 Az öntvényhibák vizsgálati módszerei
Az anyagvizsgálati módszerek közül aszerint, hogy a vizsgálat folyamán a
mintában bekövetkezik-e maradandó károsodás vagy nem, megkülönböztetünk
roncsolásos, illetve roncsolásmentes anyagvizsgálati módszereket. A különböző
hibatípusok felderítésére alkalmazható vizsgálati módszereket a 8. ábra foglalja össze.

8. ábra. A különböző öntvényvizsgálati módszerek alkalmazhatóságának
összehasonlítása [6]
A táblázat szemlélteti, hogy az egyes vizsgálatok milyen várható eredménnyel
alkalmazhatók a különböző öntvényhibák felderítésére. Eszerint megkülönböztethetünk
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jó eredménnyel kecsegtető ún. klasszikus eljárásokat, illetve olyanokat is, amelyeket az
adott esetben nem célszerű használni. A gázporozitás és a lunkeresség felderítésére
alkalmazható technikák között találjuk a röntgen-radiográfiát, a sűrűségmérést, az
ultrahangos vizsgálatot, a megmunkálás utáni szemrevételezést, és a csiszolat
metallográfiai vizsgálatát.
Az öntvények vizsgálata már az öntési folyamat során megkezdődik. Minden
vizsgálat célja biztosítani azt, hogy az előállított termék megegyezzen a vevő által
előírttal. Ahhoz, hogy az öntödék megfeleljenek az öntvényekkel szemben támasztott
magas minőségi követelményeknek, a vizsgálati eljárásoknak elsősorban a hibák
kiküszöbölésére, a hibás sorozatok kialakulásának korai kimutatására kell törekedniük.
A különböző vizsgálatok elvégzésük időrendi sorrendje alapján három fázisra
bonthatók: előzetes vizsgálatok, köztes vizsgálatok és végső vizsgálatok.
Az előzetes vizsgálatok része az olvadék összetételének mérése, ellenőrzése. A
hidrogéntartalom, a szilíciumtartalom és a szemcsefinomság vizsgálata mellett az
előzetes vizsgálatok a gyártás során készített ún. tesztrudak vizsgálatát is magában
foglalhatják. Ezeken a tesztrudakon az ötvözet minőségét, illetve az öntvények
hőkezelésének hatékonyságát lehet ellenőrizni.
A köztes vizsgálatokra közvetlenül akkor kerül sor, amikor az öntvényeket
kiemelik a formából. Ez a leggyakrabban szemrevételezéses vizsgálatot magába foglaló
lépés alapvető fontosságú, mivel azok az öntvények, amelyek nyilvánvalóan hibásak,
már ennél a pontnál kizárhatók a további gyártási folyamatból. Azok az öntvények,
amelyek ennél a lépcsőnél nem megfelelőnek minősülnek, esetlegesen még javíthatóak
impregnálással, csiszolással, hegesztéssel vagy más egyéb módszerrel a hiba típusától
és a végfelhasználás igényétől függően.
A végső vizsgálat állapítja meg az elkészült öntvény minőségét, mely magába
foglalja a kritikus méretek lemérését és összehasonlítását az előírtakkal. A
szemrevételezést különböző roncsolásmentes vizsgálatok egészíthetik ki, például
sűrűségmérés, szivárgás teszt, folyadék penetrációs-, ultrahangos- vagy radiográfiai
vizsgálatok, amelyek az öntvény alkalmasságának eldöntésére szolgálnak. Mindezek
mellett metallográfiai vizsgálatok (szövetszerkezet, szemcseszerkezet vizsgálata) is
használatosak az öntvény minőségének ellenőrzésére.
A vizsgálatok természetesen növelik a termékre jutó költséget, ezért meg kell
határozni a vizsgálatoknak azt a minimálisan szükséges mennyiségét, amely elegendő a
megfelelő minőség fenntartásához. A vizsgálati módszereknek összhangban kell állnia
az elérni kívánt minőségi szinttel. Néhány esetben ez az egyes öntvények teljes körű
vizsgálatát igényli, más esetekben elegendő a mintavételezésen alapuló vizsgálat is.
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3.4.1 Szemrevételezés
A szemrevételezés a legegyszerűbb és legelterjedtebb roncsolásmentes vizsgálati
módszer. Minden egyes öntvény szemrevételezésével megállapítható, hogy hiányzik-e
szerkezeti rész, vagy rosszul formázott-e valamilyen öntési hiba miatt. Ezzel a
módszerrel a legtöbb felületi hiba és a durva érdesség észrevehető. Az új szériákból
származó első darabokat alaposan meg kell vizsgálni, különös tekintettel a
legalapvetőbb hibákra. Az első szemrevételezési művelet általában közvetlenül az
öntvény kilökése után történik, hogy a feltűnő hibák mihamarabb kiderüljenek. Ez az
információ korai javító intézkedések megtételét teszi lehetővé, minimális selejtezési
veszteséggel. A szemrevételezéses vizsgálatot érdemes elvégezni a forgácsoló
megmunkálások után is. Ezt a szemrevételezést általában speciális megvilágítási
viszonyok között, tapasztalt, kiváló szemű szakemberek végzik. Ezzel elkerülhető, hogy
a megmunkálások során felszínre kerülő pórusokat tartalmazó alkatrészek az
összeszerelés során a végtermékbe kerüljenek. Napjainkban a szemrevételezés legújabb
eszközei a számítógéphez csatlakozó elektronikus kamerák és képfeldolgozó
rendszerek. Hasonló rendszereket sikeresen alkalmaznak az elektronikai iparban
nyomtatott huzalozású lemezek vizsgálatára [5]. Annak ellenére, hogy az öntvény a
szemrevételezés után megfelelőnek tűnik, a belső részek minőségét radiográfiai,
ultrahangos esetleg roncsolásos vizsgálatokkal lehet ellenőrizni.

3.4.2 Sűrűségmérés
Öntödékben a porózusság kimutatására még mindig gyakran alkalmazott
roncsolásmentes anyagvizsgálati módszer a sűrűségmérés (az ún. Archimedesmódszer).
A vizsgálati módszer alapja az, hogy ha a minta tömegét két eltérő sűrűségű
közegben (általában levegőben és vízben) precíziós mérlegen megmérjük, a
súlycsökkenés mértékéből az adott mintára jellemző térfogatot, illetve egy sűrűség
dimenziójú mennyiséget számíthatunk ki [23]. A minták számított fajsúlyából
következtetni lehet az öntvényen belüli kiterjedt anyagfolytonossági hiányokra, így a
porozitásra is.
A műszaki gyakorlat különbséget tesz egy anyag sűrűsége, illetve adott minta
fajsúlya között. Eszerint egy anyag sűrűsége az a fizikai mérőszám, mely a
sztöchiometrikus összetételű, ideális szerkezetű, szennyeződés- és hibamentes anyagra
vonatkozik, míg a fajsúly olyan mérőszám, amely a gyakorlatban előforduló heterogén
(ötvözet+üreg) mintákra értendő érték - mérésük, illetve számításuk módja azonban
megegyezik.
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A mért tömegek és a víz sűrűségének ismeretében a minta fajsúlya az alábbi
összefüggés alapján számítható [24]:

ρ=
ahol:
ρ
m1
m2
ρ1
ρ2

m1 ( ρ1 − ρ 2 )
m1 − m2

- a minta fajsúlya [kg m-3];
- a minta tömege levegőben [kg];
- a minta tömege vízben [kg];
- a víz sűrűsége a mérési hőmérsékleten [kg m-3];
- a levegő sűrűsége, 1,2 [kg m-3].

Mivel a fajsúly mérésekor relatíve nagy tömegek kis különbségét kell
meghatározni, a méréseket igen gondosan kell végezni. A víz hőmérséklete és sűrűsége
közötti összefüggést a +10°C - +28°C hőmérséklettartományban a 2. táblázat mutatja. A
mérési körülményeket úgy kell kialakítani, hogy a mérés során a víz hőmérséklete
változatlan maradjon.
A víz hőmérséklete [°C]

A víz sűrűsége (ρ1) [kg m-3]

10

999,7

12

999,5

14

999,2

16

998,9

18

998,6

20

998,2

22

997,8

24

997,3

26

996,8

28

996,2

2. táblázat. A desztillált víz sűrűsége a +10°C és +28°C közötti
hőmérséklettartományban
A mérések megkezdése előtt elengedhetetlen a minták teljes felületének alapos
tisztítása és zsírtalanítása, mivel a különböző szennyeződések, illetve az azokhoz tapadó
légbuborékok befolyásolhatják a minta által kiszorított víztérfogatot. A mérések
elvégzése során ügyelni kell arra, hogy a minták folyadékba merítésekor a minták
görbületeiben se rekedhessen meg a levegő, mert az jelentősen meghamisítaná az
eredményt.
A sűrűségmérés kiértékelése során a mintákhoz rendelt fajsúlyértékek alapján nagy
valószínűséggel megállapítható, hogy egy adott minta milyen mértékben porózus. Az
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eljárás hatékonyságának igazolására egyes mintákat roncsolásos módszerrel is meg kell
vizsgálni. Az eredmények alapján definiálni lehet egy olyan sűrűség dimenziójú
mérőszámot, amely az adott öntvénytípus vonatkozásában porózusság szempontjából
megadja a minták elfogadható minimális fajsúlyértékét.

3.4.3 Folyadék-penetrációs módszer
A folyadék-penetrációs vizsgálat alapja, hogy a vizsgálandó felületre egyenletesen
felvitt kis felületi feszültségű folyadék beszívódik az öntvény vékony - akár
mikrométeres - réseibe. A beszívódott jelzőfolyadék előhívás után pontosan mutatja a
hibák, repedések helyét és a makrofelületen megjelenő alakját.
A vizsgálat a felület előkészítésével kezdődik, mivel a festék, zsír, olaj stb.
megakadályozná a penetráló folyadék beszívódását. Ez legegyszerűbben oldószeres
tisztítással végezhető el.
Ezután következik a penetráló folyadék felvitele a vizsgálandó felületre, mely
történhet ecsettel, különböző típusú festékszórással, esetleg merítéssel. Bármelyik is
legyen az alkalmazott technika, követelmény, hogy a folyadék folytonos és egyenletes
fedést biztosítson a vizsgálandó felületen.
A folyadék behatolásának folyamatát a kapilláris effektus, illetve a diffúzió
határozza meg [25]. A folyadék felvitelét követően ki kell várni az ún. penetrálási időt,
amíg a folyadék a felszíni nyílásokon keresztül kellő mennyiségben bejut a kapillárisok
belsejébe. A penetrálási idő függ a vizsgálandó anyag hőmérsékletétől. Míg 10°C
környezetében az ajánlott penetrálási idő 20-30 perc, addig 40°C környékén a szükséges
mértékű beszívódáshoz már 5 perc is elegendő [26]. Hosszú penetrálási idő esetén újabb
penetráló folyadékot kell a felületre juttatni, mert fontos, hogy a folyadék ne száradjon
meg.
A penetrálási idő eltelte után a felületről el kell távolítani a folyadékot, ami az
alkalmazott eljárástól függően többféleképpen végezhető, de a repedésekbe beszívódott
folyadék természetesen a résekben marad.
Szintén technológiafüggő a szárítás szükségessége, mivel ruhadarabbal történő
letörlés esetén nem, de vizes mosás után feltétlenül meg kell szárítani a felületet, mert
az előhívót csak száraz felületre szabad felvinni.
Az előhívó egy kontrasztosító anyag, melynek segítségével az apró szivárgások is
láthatóvá válnak. Az előhívó a résben megmaradt penetráló folyadékot magába szívja és
elszíneződik, erős kontrasztkülönbséget adva. Erre kitűnően alkalmas pl. az iszapolt
krétapor, melyet az egyszerű felvitel érdekében gyorsan párolgó folyadékban
szuszpendálnak. Az előhívás minősége többek között függ az előhívó por
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szemcseméretétől is: a nagyobb szemcseméretű előhívó porok (5-50 µm) jobb
eredménnyel alkalmazhatók [27]. A krétapor egészen lazán kötődik a felülethez, ezért
könnyen lepereghet a repedés nyomával együtt. A felület ún. letörölhetetlen előhívóval
történő bevonásával a hibahelyek akaratlan letörlése elkerülhető. A letörölhetetlen
előhívó eltávolításához speciális oldószerre van szükség.
Az előhívás idejének eltelte után következik a kiértékelés, melynél fontos
megemlíteni, hogy a szemmel történő vizsgálathoz kellő megvilágítás szükséges. Az
előhívó krétaporréteg szivacsos szerkezetébe beszívódott penetráló folyadék a kapilláris
rés alakját pontosan követi. A repedések felületre nyitott részének alakja és hossza
ezáltal jól meghatározható, viszont sem a repedés mélysége, sem szélessége nem
állapítható meg, mert a krétaporba felszívott penetráló festék a repedést általában
szélesebbnek mutatja, mint amilyen az a valóságban. Letörölhetetlen előhívó használata
esetén a lakkoldat elpárolgása, illetve száradása után a krétapor nem képes további
penetráló folyadékot felszívni, ezért élesebb kontrasztú rajzolatot eredményez.
A vizsgálat befejeztével a minták felületét mentesíteni kell a vizsgálati folyadékok,
vegyszerek nyomaitól. Az alkalmazott anyagoktól függően ez történhet vizes vagy
speciális oldószeres öblítéssel.
Más roncsolásmentes vizsgálati eljárásokkal ellentétben a folyadék-penetrációs
vizsgálat nem ismételhető meg tetszőlegesen. A penetráló folyadék és az előhívó
krétapor többször felhordva kitölti a rést, a repedést, így a kapilláris nem tud további
folyadékot beszívni, azaz egy korábbi repedés felett nem keletkezik indikáció. Ezért
alapvetően az első vizsgálatot kell mértékadónak tekinteni.
Egy mintán elvégzett folyadék-penetrációs vizsgálat sikeressége függ a felület
tisztaságától, a repedések elrendezésétől, a repedések és üregek tisztaságától, a
repedések, üregek felületre nyitott részének méretétől, a folyadék felületi feszültségétől.
A folyadék-penetrációs vizsgálat olyan hibák kimutatását teszi lehetővé, amelyek
rendelkeznek az öntvény felszínére kivezető csatornával, használatával olyan kisméretű
felületi hibák is felderíthetők, amelyek szabad szemmel nem láthatóak. Emellett a
vizsgálat gyorsan, egyszerűen elvégezhető, kevéssé költségigényes és relatív pontos
eredményt szolgáltat. Széles körben használatos bármely öntési módszerrel előállított
nyers, illetve már megmunkált, vastartalmú és színesfém öntvény vizsgálatán felül
porkohászati termékek, kerámiák, műanyagok és üvegtárgyak vizsgálatára is.
A

különböző

típusú

folyadék-penetrációs

eljárásokat

tulajdonképpen

az

különbözteti meg egymástól, hogy az adott eljáráshoz milyen tulajdonságú penetráló,
lemosó, illetve előhívó folyadékokat alkalmaznak.
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Ezek alapján megkülönböztetünk látható (I. típus) és fluoreszcens (II. típus)
penetráló folyadékokat, illetve négy alap módszert. Ezek a vízzel lemosható (A
módszer), emulgeátoros kezelés után vízzel lemosható (B és D módszerek) vagy

oldószerrel lemosható (C módszer) folyadékon alapuló módszerek [26]. Az előhívó
lehet gyorsan párolgó folyadékban vagy lakkoldatban szuszpendált krétapor, hintőpor
vagy magas hőmérsékletű vizsgálatokhoz alkalmazható különleges szuszpenzió.
A penetráló folyadékokat érzékenységük szerint is csoportosítják, öt szintet
különböztetve meg. Ezek a nagyon nagy érzékenységű (4-es szint), a nagy érzékenységű
(3-es szint), a közepes érzékenységű (2-es szint), a kis érzékenységű (1-es szint), és
esetenként a nagyon kis érzékenységű (1/2-es szint) penetráló folyadékok.
I-es típusú penetráló folyadék alkalmazása esetén a szemrevételezéskor fehér fényű
megvilágítást kell alkalmazni, míg II-es típusú folyadék esetén sötétben célszerű a
szemrevételezést elvégezni, ultraibolya megvilágítás mellett.
A vizsgálat megkövetelt érzékenységi szintje, illetve a vizsgálati költségek
meghatározó tényezők a legmegfelelőbb módszer kiválasztásában, mely általában
különböző folyadék-penetrációs termékcsaládokkal elvégzett összehasonlító vizsgálati
sorozatok eredménye [28]. A nagyobb érzékenységű módszerek nyilvánvalóan
költségesebbek. Gyakorlati megfontolásból a fluoreszcens módszereket szélesebb
körben használják sorozatgyártási vizsgálatokra, míg a látható folyadékos módszert
inkább egyedi vizsgálatokra alkalmazzák.

3.4.4 Nyomáspróba
A

nyomáspróbát

azon

öntvények

esetében

alkalmazzák,

amelyeknél

a

szivárgásmentesség követelmény. Tipikusan ebbe a kategóriába tartoznak a különböző
nyomásos

alumínium-öntvényekből

készült

szelepek,

például

a

gépjárművek

fékberendezéseinek alkatrészei. A nyomáspróba első lépésében az vizsgálni kívánt
öntvény kivezetéseit ún. zárókupakokkal fedik le. A zárókupakok egyikén
levegőbeömlő nyílás található, ezen keresztül történik a nyomás bevezetése az öntvény
belsejébe. Az előkészítés után az egész öntvényt egy vízzel teli tartályba helyezik vagy
szappanos oldattal kenik be és a levegőbeömlő nyíláson keresztül ráadják a vizsgálati
nyomást. Az esetlegesen kialakuló buborékok jelzik a szivárgás helyét az öntvényen.

3.4.5 Radiográfia
A radiológia a röntgen-, gamma-, neutron-, illetve egyéb áthatoló sugárzás
vizsgálatát és alkalmazását magába foglaló tudományág, míg a radiográfia az előbb
említett áthatoló sugárzások segítségével előállított képek készítésének folyamatával
foglalkozik [29].
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A radiográfiai vizsgálat alapja, hogy a mintán keresztülhaladva az anyag
vastagságától és sűrűségétől, illetve az előforduló hibák minőségétől függően a sugárzás
egy része elnyelődik vagy szóródik, míg az anyagon áthaladó sugárzás a minta mögött
elhelyezett speciális ernyőn képet hoz létre. Ennek megfelelően a radiográfiai kép a
kilépő sugárnyaláb intenzitásának eltéréseiből adódik, és vetületi képként jelenik meg.
A belső hibák, mint például a megkötött gázok, vagy különböző nemfémes zárványok
eltéréseket okoznak az anyagvastagságban, ami lokális sötét vagy világos foltokat
eredményez a radiográfiai képen. Aszerint, hogy milyen sugárforrást használunk a
radiográfiai kép előállítására, megkülönböztetünk röntgen-, gamma- vagy neutronradiográfiát.
Mivel a röntgen és gamma sugarakra, illetve neutronokra vonatkozó elnyelési
karakterisztikák nagymértékben különböznek, a röntgen és gamma valamint a neutronradiográfiai vizsgálati módszerek jól kiegészítik egymást.
Az anyagon áthaladó sugárzás intenzitásának csökkenése az adott anyagra
vonatkozó paraméterek függvényében exponenciálisan változik [31]:

I = I 0 ⋅ e ( − µ ⋅d )
ahol

I0
I
µ
d

- a sugárzás intenzitása abszorbens nélkül
- a sugárzás intenzitása az abszorbens mögött
- a lineáris abszorpciós tényező
- az anyagvastagság

Ha bevezetjük az egységnyi sűrűségre vonatkoztatott µm=µ /ρ ún. tömeggyengítési
együtthatót (ahol ρ a sűrűség), akkor a korábbi összefüggés az alábbira módosul [32]:

I = I 0 ⋅ e ( − µ m ρ ⋅d )
A fenti összefüggés mind a töltött részecskesugárzás, mind pedig a neutronsugárzás
intenzitás-csökkenésének számítására alkalmazható.
A 9. ábra az egyes elemekre vonatkozó tömeggyengítési együtthatókat mutatja az
elemek rendszámának függvényében. A szaggatott vonal a 60 keV-os, a folytonos vonal
150 keV-os röntgensugárzáshoz, míg a pontvonal az 1 MeV-os gammasugárzáshoz
tartozó tömeggyengítési együtthatókat ábrázolja.
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9. ábra. Tömeggyengítési együtthatók az elemek rendszámának
függvényében [33]
Az elszórtan elhelyezkedő diszkrét pontok az elemek termikus neutronsugárzásra
vonatkozó tömeggyengítési együtthatóit szemléltetik. Az egyes elemek röntgen- ill.
gammasugárzásra vonatkozó tömeggyengítési együtthatója egy folytonos görbe mentén
változik. A röntgensugarakat a nagyobb rendszámú elemek jobban gyengítik, mint az
alacsony rendszámúak; ez a hatás viszonylag folytonosan változik a rendszámmal.
Ezzel ellentétben a neutronsugárzásra vonatkozó tömeggyengítési együtthatók a
periódusos rendszerben egymás mellett álló elemek esetében is nagyságrendekkel
eltérhetnek. Ez a jelenség teszi lehetővé, hogy röntgennel megkülönböztethetetlen
elemek, összetevők neutron-radiográfiával láthatóvá váljanak.
A radiográfia gyakorlatában alapvetően két detektálási módszert különböztetnek
meg: a filmtechnikát, illetve a radioszkópiát.

Rés
Sugárforrás

Sugárnyaláb
Tárgy

Film

10. ábra. Radiográfiai vizsgálati technika: filmtechnika
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A filmtechnika (10. ábra) előnye, hogy röntgen-radiográfia esetén nem kell
átalakító (konverter) és a felbontás kb. 25 µm, hátránya viszont, hogy hosszú exponálási
idő szükséges és a kiértékelés sötétkamra technikát igényel. További hátrányt jelent,
hogy az eredményeket csak bizonyos idő elteltével - az előhívás után - kaphatjuk meg,
így a hibakeresés a több egymás utáni besugárzás és előhívás miatt időigényes.
A radioszkópiai rendszereknél (11. ábra) kiküszöbölték a többszöri besugárzás
szükségességét azzal, hogy a nagy érzékenységű TV-kamerával készített felvételek
azonnal megjelennek egy monitoron és a tárgyak egy mozgatható, forgatható tárgyasztal
segítségével vizsgálhatók, miközben a sugárzási energia is folyamatosan változtatható.
A hibakeresés így leegyszerűsödik, illetve mozgásban levő (dinamikus) jelenségek is
megfigyelhetőek. Ezek a képességek jelentős mértékben megnövelték a hatékonyságot,
és

csökkentették

a

költségeket,

ezáltal

az

öntvények

nagyobb

része

vált

megvizsgálhatóvá és több lehetőség nyílt a minőségjavító intézkedésekre is. A
radioszkópiai rendszereknél megfigyelhető konverter feladata a különböző típusú
beérkező sugárzás látható tartományba eső fénysugárzásra történő átalakítása.
Konvertereket a filmtechnikában is használnak: röntgen, illetve gamma radiográfia
esetében képerősítőként, neutron-radiográfia esetében pedig a neutronsugárzás
átalakítására.
A radioszkópia hátránya, hogy valamivel gyengébb a felbontása (kb. 150 µm) mint
a filmtechnikáé, illetve a rendszer kialakítása nagyobb beruházást igényel.

Tárgy

Sugárzás-fényátalakító
(konverter)
Tükör

Rés
Sugárforrás

Mozgatható tárgyasztal
Nagyérzékenységû TV
kamera

11. ábra. Radiográfiai vizsgálati technika: radioszkópia
A radioszkópiai rendszerekhez kapcsolható digitális képfeldolgozás új távlatokat
nyit a képelőállításban, mivel lehetővé teszi több radiográfiai kép integrálását,
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átlagolását, amely javítja a kép jel-zaj viszonyát [34]. Ez lehetőséget teremt a kép
kontrasztjának digitális beállítására és különböző élkiemelések végrehajtására, ami
növeli a hibahelyek felismerhetőségét.
A radiográfiai vizsgálat érzékenysége vagy az öntvényhibák kimutathatósága
nagymértékben függ a sugárforrástól, illetve az öntvény és a képalkotó elem geometriai
elhelyezkedésétől. A radiográfiai vizsgálatok során elkerülhetetlen a kép minőségét
negatívan befolyásoló életlenségek keletkezése, azonban a rendszer beállításakor ezen
hibák minimalizálására kell törekedni. A képélességet befolyásoló három tényező az ún.
belső életlenség, a külső életlenség és a mozgási életlenség [31].
A belső életlenséget a röntgenfilm felbontóképessége, illetve a konverter
fóliavastagsága és szemcseszerkezete határozza meg. A belső életlenség mértéke
általában 0,1-0,3 mm, de durva szemcsés konverterrel akár 0,5 mm nagyságú is lehet. A
konverter vastagságánál kisebb felbontás a konverter belső szórása miatt nem
lehetséges.

a ~ 5mm

Fókuszpont-film távolság
Hibahely-film távolság

Külsõ életlenség

Hibahely

Fókuszpont
Rés

Sugárnyaláb
Tárgy

Film

12. ábra. A nagyított kép és külső életlensége keletkezésének sematikus vázlata
A külső életlenség, más néven geometriai életlenség a sugárforrás fókuszméretétől
és a radiográfiai rendszer geometriai elhelyezkedésétől függ (12. ábra). Ide tartozik a
nagyítási életlenség is. A külső életlenség mértéke csökkenthető, ha kisebb a fókuszpont
mérete, ha nagyobb a fókuszpont-film távolság, illetve ha kisebb a hibahely-film
távolság. Nyilvánvalóan a hibahely-film távolság a minta-film távolság csökkentésével
csak korlátozottan csökkenthető. Ajánlott, hogy a fókuszpont-film távolság legalább
százszor nagyobb legyen a fókuszpont méreténél.
A mozgási életlenség leginkább dinamikus jelenségek vizsgálatakor kerül előtérbe,
de a filmtechnikában is előfordulhat. A mozgási életlenség hatása dinamikus jelenségek
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vizsgálatakor rövid exponálási időkkel csökkenthető, illetve a film és a vizsgálati tárgy
stabil rögzítésével meg is előzhető.
Ugyancsak rontja a képélességet az ún. visszaszórt sugárzás, melynek forrásai a
film vagy a konverter mögötti felületek, pl. falak lehetnek [35].
A képélességen kívül a képminőséget befolyásolja a radiográfiai nagyítás és az ún.
radiográfiai torzítás is [36]. A radiográfiai torzítás a minta és a film párhuzamosságának
eltéréséből adódó képhiba. A képminőség meghatározására, a hibák beazonosítására
különböző kontroll elemeket lehet és kell beépíteni a vizsgálatokba. A kontroll elemek a
minta anyagából készült speciális - furatokkal ellátott, lépcsős, stb. - próbatestek.
A

legkisebb

kimutatható

inhomogenitás

az

átvilágított

keresztmetszet

vastagságának kb. 0,5-2 százaléka.
A radiográfiai képek értelmezése gyakorlott szakembert kíván, aki megállapítja az
öntvény besugárzásához szükséges röntgen-teljesítmény értékét, a geometriai
viszonyokat, az öntvény átvilágításának irányát és mindezeket a tényezőket figyelembe
véve és feldolgozva elfogadható és értelmezhető képet tud kapni.
A vizsgálónak meg kell tudnia határozni, hogy a képen található helyi jelzés valódi
hiba-e, esetleg filmhiba vagy konverterhiba, felületi egyenetlenség, vagy videojel-hiba.
3.4.5.1 Röntgen-radiográfia
Az

öntvényekben

fellelhető

anyagfolytonossági

hiányok

kimutatásának

roncsolásmentes módszerei közül a részletes vizsgálatokra legmagasabb szinten
kifejlesztett technika a röntgen-radiográfia, amely valódi képet szolgáltat a különböző
anyagfolytonossági hiányok alakjáról és kiterjedéséről.
A radiográfiai célra leggyakrabban használt sugárzások (röntgen és gamma)
fizikailag megkülönböztethetetlenek, csupán az előállításuk módja eltérő. A radiográfiai
gyakorlatban

leginkább

használt

anódfeszültség-tartományban

(10-400 kV)

a

röntgensugárzást általában röntgencsővel állítják elő, ahol a sugárzás nagy sebességű
elektronok és egy ún. antikatód atomjai közötti ütközésből származik, míg a gamma
sugarak instabil atommagok radioaktív bomlásakor keletkeznek. Léteznek ún. nagy
energiájú röntgenforrások is, melyek a 0,4-30 MeV energiatartományban állítanak elő
sugárzást, ilyenek például a lineáris gyorsítók, a betatronok.
A röntgensugárzás előállítása során két fajta röntgensugárzás alakul ki [37]. Az ún.
fékezési sugárzás – amely folytonos spektrummal rendelkezik – akkor keletkezik
amikor az elektronok a céltárgyba érkezve a céltárgy atomjaival ütközve lelassulnak. Az
ún. karakterisztikus sugárzás kialakulása során a céltárgyba ütköző elektronok a
céltárgy atomjainak belső elektronpályáin elektronátmenetet indukálnak, így az
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atomokat gerjesztett állapotba hozzák. Amikor a gerjesztett állapotú atomok elektronjai
visszaesnek az alapállapotba, az elektronátmenetnek megfelelő (anyagra jellemző)
diszkrét hullámhosszú röntgensugárzásokat bocsátanak ki. Ezek a komponensek
általában sokkal nagyobb intenzitásúak, mint az ugyanolyan hullámhosszú fékezési
sugárzás.
Ellentétben az ún. fékezési mechanizmusból adódó sugárzás széles spektrumával a
karakterisztikus

sugárzás

kizárólag

az

anód

anyagára

jellemző

diszkrét

hullámhosszokon jön létre.
A röntgen-radiográfiai vizsgálat alkalmas az öntvényekben kialakuló zárványok,
hidegforradási helyek, zsugorodási üregek és a porozitás detektálására [37]. Emellett a
röntgen-radiográfiát széles körben alkalmazzák hegesztett kötések vizsgálatára is [31].
Az alumínium öntvények a relatív alacsony sűrűségük miatt jól vizsgálhatók
radiográfiai módszerrel. Öntvényporózusság felderítésére széles körben elterjedt
módszer a röntgen-radiográfia, ahol az alacsonyabb átlagsűrűségű tartományok
világosabb képpontként jelennek meg a radiogramokon.
A röntgen rendszerek alkalmazhatóságának egyik fontos kritériuma a röntgen
berendezés felbontóképessége, mely elsősorban a fókuszpont (optikai fókusz) méretétől
és alakjától függ [38]. Minél kisebb egy rendszer fókuszpontja annál inkább
pontszerűnek tekinthető a forrás és annál nagyobb felbontóképesség érhető el általa. A
vákuumtechnológia és a gyártástechnológia fejlődése manapság már lehetővé tette a
mini-, illetve mikrofókuszos röntgenrendszerek kifejlesztését. A mikrofókuszos
röntgenrendszer közel pontszerű forrása kiküszöböli a szélek életlenségét, ami a
nagyobb fókuszú eszközöknél jellemző volt. A fókuszpont mérete alapján a
röntgencsöveket az 3. táblázat szerinti kategóriákba csoportosíthatók:
Röntgencső kategória

Fókuszpont mérete [mm]

Hagyományos röntgencsövek

2-5

Minifókuszos csövek

0.2 – 0.8

Mikrofókuszos csövek

0,005 – 0,05

3. táblázat. Röntgencsövek kategorizálása a fókuszpont mérete alapján [37]
3.4.5.2 Neutron-radiográfia
A neutron-radiográfia a roncsolásmentes vizsgálati módszerek azon fajtája, amely a
minta radiográfiai képének előállítására a részecskesugárzás speciális típusát, a
neutronsugárzást használja. A kép kialakulásának geometriai elméletei hasonlóak a
röntgen-radiográfiánál bemutatottakhoz. A neutron-radiográfia előnye a röntgen- és
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gamma radiográfiával szemben az, hogy az alacsony rendszámú anyagok esetében
sokkal erősebb a kontraszt, illetve bizonyos elemek és az izotópok jobban
megkülönböztethetőek.
A neutronok a protonokkal együtt az atommag stabil összetevői; együttesen
nukleonoknak nevezzük őket. Míg a protonok pozitív töltésű részecskék, a neutronok
semleges töltésűek. A neutronok viselkedése abban különbözik a röntgensugarakétól,
hogy a neutronok kizárólag az atom magjával lépnek kölcsönhatásba, míg a töltött
részecskesugárzások (röntgen, gamma) az atommagot körülvevő elektronhéjakkal
hatnak kölcsön.
Néhány könnyű elem (hidrogén, lítium és bór) és egyes ritka földfémek (kadmium,
szamárium, európium, gadolínium és diszprózium) neutronokra nézve kimagaslóan
nagy csillapítási képességgel rendelkeznek (9. ábra). Ez azt jelenti, hogy a neutronradiográfia képes detektálni ezeket a nagy csillapítású elemeket, amennyiben
alacsonyabb csillapítású környezetben vannak jelen.
Neutronsugárzás esetén a hidrogénre vonatkozó tömeggyengítési együttható három
nagyságrenddel nagyobb (kb. ezerszeres arány), mint a technikai gyakorlatban használt
anyagokra (vas, acél, réz, alumínium, króm stb.) vonatkozó tömeggyengítési együttható
(9. ábra). Ennek megfelelően például a hidrogént tartalmazó alumínium minta neutronradiogramja is sokkal kontrasztosabb, mint röntgen-radiográfiai képe, ezáltal a keresett
hibák felderítése is valószínűbbé válik.
Az atommaggal történő kölcsönhatás során a neutronok általában eltérülnek, de
esetenként az atommag elnyeli a neutront. Amikor egy neutron ütközik egy atom
magjával és pusztán eltérül, a neutron átadja a kinetikus energiájának egy részét az
atomnak. Mind a neutron, mind az atom a neutron eredeti mozgásirányától különböző
irányba mozdul el. Ez a folyamat - az ún. szóródás - csökkenti a neutron kinetikus
energiáját és csökkenti a valószínűségét annak, hogy a neutron olyan irányban halad át a
mintán, amely lehetővé teszi érzékelését egy a minta mögé helyezett eszközzel. A
szóródás valószínűségét az ún. szórási hatáskeresztmetszet definiálja.
Valódi neutronelnyelés akkor fordul elő, amikor a neutronokat az atommag
befogja. A neutron befogása a magot a célatommag következő magasabb tömegszámú
izotópjává alakítja át és néha instabil atommagot állít elő, ami ezután radioaktív
bomlásnak indul. Annak a valószínűségét, hogy az atommag és a neutron közötti
ütközés befogással zárul, az ún. befogási hatáskeresztmetszet határozza meg, amit az
egy atomra jutó effektív területként fejeznek ki. (A befogási hatáskeresztmetszetet
általában barn-ban mérik. 1 barn = 10-24 cm2 [29].) A befogási hatáskeresztmetszet függ
a neutronenergiától és a rendszámtól. A neutronok esetében az átlagos befogási
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hatáskeresztmetszet a rendszámtól függetlenül véletlenszerűen változik, bizonyos
elemekre magas és más elemekre relatíve alacsony. (A befogási hatáskeresztmetszet
alumíniumra AXS(Al) = 0,231 barn, a szórási hatáskeresztmetszet SXS(Al) = 1.413 barn,
míg hidrogénre AXS(H) = 0,333 barn, illetve SXS(H) = 20.49 barn [39]). A befogási
hatáskeresztmetszet valójában inkább izotóptól, mint elemtől függ, annak ellenére, hogy
értékét általában kémiai elemre adják meg.
A neutronokat nukleáris reaktorok, gyorsítók és bizonyos radioaktív izotópok
hozhatnak létre, amelyek mind relatíve nagy energiájú (gyors) neutronokat emittálnak.
A forrásokat ún. moderátor veszi körül, amelynek célja, hogy a neutronok mozgási
energiáját csökkentse. Ez nemcsak radiográfiai szempontból szükségszerű; a
láncreakció kialakulásának és fennmaradásának is alapfeltétele, mivel a gyors
neutronok nem “hasítanak”, így szinte kölcsönhatás nélkül hagynák el a zónát.
Moderátor anyagok például a parafin, a grafit, vagy a víz.
A különböző neutron típusokat és a hozzájuk tartozó energiatartományokat a 4.
táblázat foglalja össze.
Neutron típusok

Energiatartomány
-21

Hideg

< 1,6x10

Termikus

1,6x10-21 – 8,0x10-20 J
-20

J

– 1,6x10

< 0,01 eV
-15

Epitermikus

8,0x10

J

Gyors

1,6x10-15 – 3,2x10-12 J

0,01 - 0,5 eV
0,5 – 104 eV
104 – 2,0x107 eV

4. táblázat. Neutron típusok és a hozzájuk tartozó energiaszintek [40]
Noha elméletileg bármelyik energia-tartomány használható radiográfiára, a gyors
és epitermikus neutronok túl nagy energiájúak ahhoz, hogy egy átlagos méretű mintán
áthaladva intenzitásuk számottevően csökkenjen és ezáltal látható képet generáljanak,
ezért a termikus neutron-tartomány az, amely a különböző vizsgálatokra a legszélesebb
körben használt. Termikus neutron-radiográfiára a különböző források által emittált
gyors neutronokat először moderálni, majd kollimálni kell. A kollimáció azért
elengedhetetlen, mert nem állnak rendelkezésre alacsony energiájú neutronpontforrások, ugyanakkor jó minőségű radiográfiai kép előállításához irányított neutron
sugárnyalábra van szükség. A jó kollimáció a termikus neutron-radiográfiában a kis
fókusztávolsághoz hasonlítható a röntgen-radiográfiában. A kollimáció növelésével a
vastag tárgyak képe élesebb lesz.
A gyors neutronforrásból kilépő neutronok mozgása a moderátorközegben
rendezetlen (13. ábra). A moderátorközegben lelassult és véletlenszerűen mozgó
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neutronok kollimálására többféle kollimátortípus létezik: a leggyakrabban használtak a
széttartó, a többcsatornás, a pontszerű (pinhole) és a párhuzamos típusok [39].
Moderátor

Neutronforrás
Konverter

L

D átmérõjû
apertúra
Tárgy
Kollimátor

Reaktor fal (Neutron
elnyelõ réteg)

13. ábra. A gyors neutronsugárzás moderálása és pontszerű kollimációja. Az L/D
arány jellemző geometriai paraméter
A 13. ábra egy pontszerű kollimátorral ellátott neutron-radiográfiai rendszer
sematikus elrendezését mutatja. A kialakuló kép minőségét nagymértékben befolyásolja
a kollimátor bemeneti apertúrájának átmérője (D), illetve a bemeneti apertúra és a
képképző rendszer közti távolság (L). Az L/D arány egy jellemző geometriai paraméter,
a neutron-radiográfiai rendszer geometriai élességének egyik mérőszáma [41]. Már 10es L/D aránnyal is lehet neutron-radiográfiai képeket készíteni, de nagyobb
neutronhozam esetén elérhető száz feletti L/D arány is, ami értelemszerűen arányosan
jobb képminőséget eredményez. Neutron-radiográfiai rendszer tervezésekor két
egymásnak ellentmondó követelményt kell szem előtt tartani: ha az L/D arány nagy,
akkor javul a geometriai élesség, ugyanakkor a rendelkezésre álló neutron intenzitás
csökken és fordítva. A rendelkezésre álló neutronfluxus és a kollimációs tényező közötti
összefüggést pontszerű kollimátor esetén az alábbi összefüggés írja le [31]:
Φ=

ahol

Φ0
L
16 ×  
 D

2

Φ 0 - a kollimátorba belépő neutronfluxus
Φ - a rendelkezésre álló neutronfluxus
L - az apertúra és a konverziós ernyő távolsága
D - a kollimátor apertúrájának átmérője
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A legtöbb neutron-radiográfiai alkalmazás alacsony energiájú (termikus)
neutronokat használ. A termikus neutronok lehetővé teszik kis rendszámú elemek
kimutatását még nagy rendszámú elemeket (pl. vas, ólom, uránium) tartalmazó
mintákban is. A nehézfémek jelenléte a könnyű elemek felismerhetőségét
röntgensugárzás alkalmazása esetén lehetetlenné tennék, azonban az elemek termikus
neutronokra vonatkozó csillapítási karakterisztikáinak különbözősége a könnyű elemek
detektálását lehetővé teszi.
A neutron-radiográfia, mint módszer kifejlesztésével nyílt lehetőség radioaktív
anyagok, mint például reaktor-fűtőelemek vizsgálatára. A nukleáris technológia
területén ezeket az adottságokat nagy radioaktivitású anyagok leképezésére, a kiégett
reaktor-fűtőelemekben szegregálódott hasadványanyagok kimutatására használják. A
neutronok felhasználásával vált lehetővé egyes izotópok, mint például az
240

238

U,

235

U,

Pu eloszlásának kimutatása.
Ezen kívül neutron-radiográfiai módszerrel vizsgálnak többek között fémházas

robbanóanyagokat, gumi O-gyűrű szerelvényeket és turbinalapátokat is [40].
A neutron-radiográfia hátránya, hogy általában nehézkes (költséges) a sugárforrás
biztosítása és alkalmazása sokkal komolyabb körültekintést igényel, mint a röntgenradiográfia esetében. Nem elhanyagolhatóak a környezetvédelmi szempontok sem, az
előírások folyamatos szigorodása miatt egyre csökken a reaktorok száma.
1. Direkt módszer
Elõhívás
Sötétkamrás
filmelõhívás

film

konverter

n

tárgy

n

γ

n+γ

- szûrõ

Besugárzás

2. Indirekt (Transzfer) módszer

Sötétkamrás
filmelõhívás

film

n+γ

konverter

Elõhívás

konverter

n+γ

tárgy

Besugárzás

14. ábra. Filmtechnika alkalmazása neutronsugárzás megjelenítésére; direkt,
illetve indirekt módszerek összehasonlítása [2]
Neutron-radiográfiai célra foto- vagy röntgenfilmet használ az ún. direkt
exponálási, azaz közvetlen módszer (14. ábra). Lényege, hogy a filmet a konverziós
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ernyő elé helyezik és mindkettőt együttesen teszik ki neutronsugárzásnak. A képképzés
alapja a konverziós ernyő általi neutronbefogást követő elektron-emisszió, amivel a
filmet exponálni lehet. A módszer előnye, hogy ezzel a technikával nagy felbontású
képek készíthetők [39]. Alkalmazásához 109 n/cm2 fluencia szükséges, konverterként
25 µm vastagságú gadolínium-fóliát használhatunk (Gd155(n,e) Gd156 140 keV).
Az ún. közvetett módszer (indirekt) vagy más néven transzfer módszer alkalmazása
esetén olyan konverziós ernyőt (100 µm vastag Dy, In, Au) használnak, amely rövid
ideig felaktiválódik neutronsugárzás hatására (14. ábra). Ennél a módszernél a minta
besugárzásakor csak a konverziós ernyő van jelen. A besugárzás után a konverziós
ernyőt és a röntgenfilmet közvetlen érintkezésbe hozzák és a konverziós ernyő
gammasugárzása exponálja a filmet (In115(n,γ) In116m 1 MeV, Dy164(n,γ) Dy165m
1,1 MeV). Ez a módszer akkor előnyös, ha a neutronsugárzás meglehetősen intenzív
gammasugárzással együtt van jelen, ami homályosítaná, életlenné tenné a filmet.
Alkalmazásához 3x109 n/cm2 fluencia szükséges.
Még mindig a statikus radiográfiánál maradva fontos megemlíteni az ún. imaging

plate technikát, melynek vázlatát a 15. ábra mutatja [42]. A napjainkban egyre inkább
elterjedő rendszer a jövőben várhatóan felváltja a filmtechnikát, noha alkalmazása ma
még jóval nagyobb beruházást igényel. A már 106 n/cm2 fluencia esetén is használható
eljárás alapja egy 20-100 µm vastagságú lemez (BaFBrEu2+), amely a neutronok
becsapódásának helyén elektromosan feltöltődik. A lemez akár napokig megtartja a
töltését adatveszteség nélkül, törölhető és újrafelhasználható. Egy lemez kb. ezer
felvétel készítésére alkalmas. Az elektromos töltések elhelyezkedésének megállapítása
és a radiográfiai kép előállítása egy speciális kiolvasó-berendezés és egy számítógép
segítségével történik. Eu151(n,γ) Gd152 Gd152(α) Eu149 2,14 MeV
3. Imaging plate technika
Elõhívás

n

Imaging plate

n

tárgy

Számítógépbe

γ

n+γ

- szûrõ

Besugárzás

Kiolvasó

15. ábra. Imaging plate technika – a filmtechnika vetélytársa
Dinamikus neutron-radiográfia esetén egy, a neutronsugárzásnak közvetlenül kitett
szcintillátor

fényét

nagyérzékenységű

TV-kamera

segítségével

rögzítik

[31].

Mozgásban levő (dinamikus) folyamatok felvételéhez viszonylag magas, 107 n/cm2s
neutronfluxus szükséges, melynek hatására egy 100 µm vastag Li6F+ZnS(Ag)
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szcintillátor-ernyő látható fényt bocsát ki (Li6(n,α) He3 4,7 MeV). Ez a módszer olyan
alkalmazásoknál célravezető, ahol mozgás, pl. egy zárt rendszerbeli folyadékáramlás,
vagy a minta mozgatás közbeni folyamatos tanulmányozása a cél. Működő motorban
beinjektált üzemanyagot is vizsgáltak már dinamikus neutron-radiográfiai leképezéssel
[43].
A termikus neutron-radiográfiában a neutronsugárzást nukleáris reaktorból,
radioaktív forrásból, gyorsítóból vagy szubkritikus rendszerből nyerhetjük [39]. Ezen
források több jellemzőjét az 5. táblázat foglalja össze.
Tipikus neutronfluxus [n/cm2s]

Térbeli
felbontóképesség

Nukleáris reaktor

105-108

kiváló

Szubkritikus
rendszer

104-106

jó

Gyorsító

103-106

közepes

ki-be kapcsolható működés,
esetenként hordozható

Izotóp

101-104

alacsony – közepes

alacsony beruházási költség,
esetenként hordozható

Forrás típusok

Egyéb jellemzők
magas beruházási költség,
helyhez kötött
biztonságos működés,
helyhez kötött

5. táblázat. Termikus neutronforrások és jellemzőik [39]
A nukleáris reaktorok esetében általában rendelkezésre álló intenzív neutron-fluxus
jó minőségű radiográfiai felvételek készítését és rövid exponálási időket tesz lehetővé.
A reaktorok beruházási költségei magasak és normál körülmények között helyhez
kötöttek.

Gyorsítók közül neutron-radiográfiára leggyakrabban használt típusok az ún.
alacsony feszültségű gyorsítók, a nagy energiájú röntgengépek és a Van de Graaffgyorsítók. A reaktorokkal, szubkritikus sokszorozókkal és az alacsonyfeszültségű
gyorsítókkal ellentétben a Van de Graaff-gyorsítók nem használnak radioaktív
anyagokat, ezért használatuk általában kevésbé szigorú előírásokhoz van kötve.
Hordozható neutron-radiográfiai berendezéshez a radioizotópok biztosítják a
legjobb kilátásokat. Nem igényelnek semmiféle infrastruktúrát, nincs szükség
tápfeszültségre, nem kell hűtővíz és kisebb radioaktív védelem is elég. Hátrányuk, hogy
a termikus neutron-intenzitás csak töredéke a forrás teljes gyors neutronhozamának,
ezért hosszú expozíciós idők és nagyérzékenységű filmek alkalmazását teszik
szükségessé. További hátrány a véges felezési idő, amely csökkenti a neutronfluxus
intenzitását.
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A szubkritikus rendszer a reaktortól annyiban különbözik, hogy a neutronfluxus
kisebb és felépítéséből fakadóan működése során kritikus helyzet nem állhat elő, mivel
nem képes önfenntartó láncreakciót elindítani.

3.4.6 Ultrahangos módszer
Az ultrahangos vizsgálat olyan roncsolásmentes anyagvizsgálati technika, melyben
nagyfrekvenciás hanghullámokat használnak a felületi, illetve a felület alatti rétegekben
elhelyezkedő anyagfolytonossági hiányok felderítésére.
A mérés során azt az alapjelenséget használják ki, hogy a hanghullámok az adott
anyagra, illetve annak állapotára jellemző sebességgel terjednek az anyagban, és a
határfelületekről a rájuk eső akusztikus energia egy részét visszaverik. A visszavert
energiamennyiség függ a határfelület tulajdonságaitól, így annak méretétől,
irányítottságától és akusztikus impedanciájától. A különböző határfelületekről
visszaverődő energia az anyagvastagság mérésére, a hibák jelenlétének és felülettől
mért távolságának, illetve - az ún. letapogatásos módszerrel - tényleges méretük, illetve
kiterjedésük meghatározására használható. A visszaverődés hatásfoka döntő módon a
határfelületeket alkotó anyagok halmazállapotától, s nem az anyagok fizikai
tulajdonságaitól függ. Például a hanghullámok majdnem teljesen visszaverődnek a
fém/gáz határfelületekről, míg részleges visszaverődés tapasztalható a fém/folyadék
vagy fém/egyéb szilárdtest határfelületek esetében.
Az ún. akusztikus csatolás lényege az, hogy az ultrahang hullámok számára
biztosítsa az átvitelt a vizsgálófej és a minta felülete között. A csatolóanyag feladata az
ultrahangsugárzásban levő energiát a vizsgálófejből a mérendő mintába, illetve a már
visszavert hullámok akusztikus energiáját a mintából a vizsgálófejbe átvinni [44]. A
csatolóanyagok (pl. víz, olaj és gél) használatával biztosítható, hogy a vizsgálófej és a
minta között minimális legyen az akusztikus impedancia.
Az

ultrahangos

vizsgálatok

többsége

a

0,1 – 25 MHz

közötti

frekvenciatartományban készül, amely jóval az emberi fül által hallható tartomány
(20 Hz – 20 kHz) felett helyezkedik el. A vizsgálati frekvencia kiválasztását elsősorban
a feltételezett hiba mérete, az anyagvastagság és az anyag szemcseszerkezete
befolyásolja. A frekvencia növelésével általában javul a felbontóképesség, viszont
erőteljesebbé válik a szóródás és lerövidül a hatótávolság. A jelfeldolgozást
megkönnyíti, hogy az ipari zajok többsége nem okoz problémát a vizsgálati
frekvenciatartományban. A mintában keltett ultrahang-hullámok tulajdonképpen
mechanikai rezgések. Az ultrahanggal vizsgált fémtárgyakban a rezgés amplitúdója a
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rugalmassági határ alatti feszültségeket ébreszt, ennek következtében bennük
semmilyen maradandó hatás nem érvényesül.
A vizsgálandó minták felületének párhuzamossága, illetve a minta geometriája
nagymértékben behatárolja az ultrahangos vizsgálat eredményességét. A módszer egyik
hátránya az, hogy általában egyszerű geometriájú minták vizsgálatára alkalmas,
leginkább sík felületek vizsgálata esetén lehet jó eredményt elérni.
Azok az anyagfolytonossági hiányok, amelyek közvetlenül a minta felülete alatt
elhelyezkedő vékony (kb. 0-4 mm) rétegben találhatók, a vizsgálófejek ún. holtterei
miatt nehezen kimutathatóak. A holttér - a vizsgálófejek jellemző paramétere - a
vizsgálófej felületétől számítva azt a távolságot jelenti, melyen belül a vizsgálófejből
kisugárzott és a mintából visszavert jelek nem detektálhatóak [29]. E hátrány
kiküszöbölése érdekében a kétkristályos vizsgálófejeknél a kis szögben beállított két
kristály nem közvetlenül a vizsgálófej mérési felületéhez illeszkedik, hanem attól 1-3
mm-rel távolabb. Így a “holttér” a vizsgálófejen belül található s a vizsgálófej
segítségével a közvetlen felületközeli részek is vizsgálhatóak.
Leginkább hengeres, illetve gömbfelületű minták vizsgálatánál okozhat problémát
az ún. ékhatás. A görbült felület miatt a vizsgálófej nem tud teljes mértékben felfeküdni
a minta felületére, így a vizsgálófej és a minta felülete között csatolóanyag-ék jön létre.
A

csatolóanyag-ékben

kialakuló

többszörös

reflexiók

olyan

visszhangot

eredményezhetnek, amik akár hibaként is értelmezhetőek. Az ékhatást hengeres
felületek esetében úgy lehet minimálisra csökkenteni, hogy az adó és a vevő jelátalakító
irányát párhuzamosra állítjuk a henger tengelyével. Ez a pont a kétkristályos vizsgálófej
körbeforgatásával beállítható.
A legtöbb ultrahangos teszt elvégezhető a standard egykristályos vizsgálófejekkel.
Az ún. merőleges sugárzó vizsgálófejek elsősorban a nagyobb kiterjedésű, a felszínnel
párhuzamos elhelyezkedésű repedések (rétegezettség) felderítésére a legalkalmasabbak.
Az ún. szögsugárzó vizsgálófejek alkalmazása olyan esetben szükséges, ha a hibák nem
érhetők el merőleges irányú besugárzással, illetve ha a repedések ferde vagy a
besugárzó

felületre

merőleges

irányítottságúak.

A

kétkristályos

(adó-vevő)

vizsgálófejek elsősorban a felülethez közeli hibák (pl. mikroporozitás) felderítésére,
illetve korrodált felületi rétegek vastagságmérésére használatosak. A különleges
alkalmazásokhoz speciális típusú vizsgálófejek állnak rendelkezésre, mint például a
durva szemcsés anyagok vizsgálatára alkalmas, a magas hőmérsékletű vizsgálatokhoz
kifejlesztett, a speciális méretű vagy a radioaktív körülmények között is működő
különleges vizsgálófejek.
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Az ultrahangos vizsgálatot minden jelentős iparágban alkalmazzák minőség- és
anyagvizsgálatra. Ez magába foglalja fém és kompozit alapanyagok, elektromos és
elektronikus alkatrészek gyártását, illetve repülőgépvázak, csővezetékek, nagynyomású
tartályok, hajók, hidak, gépjárművek és sugárhajtóművek készítését. Működés közben
folyamatosan ultrahangos ellenőrzést végeznek hibamegelőzés céljából például vasúti
gördülőtengelyekben,

földmunkagépekben,

hengerművekben,

bányagépekben

és

nukleáris rendszerekben.
Fémek vizsgálata esetén elsősorban a belső repedések felderítésére alkalmazzák az
ultrahangos módszert. Emellett használják még a felületi repedések kimutatására,
hegesztési varratok ellenőrzésére, kötési karakterisztikák vizsgálatára, korróziós réteg
vastagságának és kiterjedésének meghatározására, illetve falvastagság mérésére is. A
szerkezeti anyagok vastagsága ultrahangos módszerrel - kezdve a milliméterestől a
méteres vastagságúig - egy százaléknál pontosabban mérhető. Öntvények esetében az
ultrahangos vizsgálati módszert elsősorban az alumínium bugák belső repedéseinek,
ritkábban az öntvények porozitásának felderítésére használják [45]. Jó eredményre
különösen a szabályos alakú öntvények esetében lehet számítani. Mivel az egyszerű
geometriájú alumíniumbugákban előforduló hibák fő kiterjedése az öntési irány, így
ezek jó visszaverődési felületet jelentenek az öntési irányra merőlegesen haladó
ultrahanghullámok számára. Ezért a bugákban megfelelő behatolási mélységgel
rendelkező ultrahangos módszerek kiváló érzékenységgel rendelkeznek az abban
található repedések felfedezésére. Durva felületű, szabálytalan alakú, nagyon kicsi,
vékony vagy nem homogén alkatrészek esetén nehézkes a vizsgálat.
Törések, rétegeződés, hajszálrepedések, zsugorodási üregek, pórusok és más olyan
anyagfolytonossági hiányok, melyek visszaverődési felületet képeznek, detektálhatóak
az ultrahangos módszerrel. Zárványok és más inhomogenitások is kimutathatók azáltal,
hogy részleges visszaverődést, szóródást vagy egyéb észlelhető jelenséget idéznek elő
az ultrahang-hullámban.
Az ultrahangos rendszer az elektronikus felépítése révén megkönnyíti a folyamatos
gyártásfigyelésre és folyamat-szabályzásra alkalmas automatizált rendszerek kiépítését.
A radiográfiai vizsgálatokkal szemben az ultrahangos módszernek az az előnye,
hogy semmilyen káros hatással nincs a működtető, illetve a közelben tartózkodó
személyzetre, az ott lévő berendezésekre, anyagokra, valamint a környezetre sem.
A hibák helyének és méretének meghatározására az ultrahangos adatok
legáltalánosabb megjelenítési módja az ún. A-kép (A-scan), amelyben a hibák
visszhangjainak amplitúdóját az idő függvényében jelenítik meg [21]. A mintában
előforduló hibák helyének és méretének megállapítása az új visszhang megjelenésén
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alapul. A hátfalvisszhang elé a hibáról visszaverődött visszhang, az ún. közbenső
visszhang kerül, miközben a vizsgálófej elhalad a hiba felett. Egy másik módszer azon
alapul, hogy a hátfalvisszhangjának amplitúdó-csökkenését használjuk fel a hiba
megállapítására, mivel a hibán a hang szóródik. A legtöbb esetben a méret
meghatározása hozzávetőleges és csak egy vagy két dimenzióra korlátozódik. Az
adatok kijelzésében fejlődést hozott a B-, illetve a C-kép technika, mert ezek a minta
egy szeletének síkbeli képét ábrázolják. Ez jelentős javulást eredményez a hibák
pozíciójának és méretének meghatározásában. Ilyen kijelzést használnak az automatikus
hibafelismerésre is. A felület teljes letapogatásának követelménye miatt a B- és C-kép
módszerek általában egyszerű geometriai formák finoman kidolgozott felületeire
korlátozódnak. Az öntvényekre való alkalmazásuk jelenleg ritka, de a B- és C-kép
módszerek szélesebb körű alkalmazása várható az egyre fejlettebb letapogató
rendszerek megjelenésével, illetve több vizsgálófej egyidejű alkalmazásával.
Az ultrahangos rendszer és a vizsgálandó minta kapcsolata szerint különböző
vizsgálati technikákat alkalmaznak. Az ún. kontakt-módszer esetében a vizsgálófejet
közvetlenül a minta felületére helyezik. Ilyenkor a minta és a vizsgálófej akusztikus
csatolásához leginkább valamilyen speciális zselét használnak. Az ún. merítéses
technika esetében a vizsgálatot egy víztartályban végzik. A csatoló közeg ebben az
esetben a tartályban levő víz. A vizsgálófejet mozgató-mechanizmus irányítja az álló
vagy forgó mintára. E technikának egyik válfaja az ún. részben merítéses technika, ahol
a tárgy csak félig merül a vízbe és a vizsgálat a mintának ezen a részén történik. Az ún.
vízsugár technika elsősorban a repülőgépiparban került bevezetésre, melynek az a
lényege, hogy az ultrahang-impulzusokat egy szabadfolyású vízsugár továbbítja a
nagyméretű vizsgálandó tárgyra.
A

jelforrás

és

a

vizsgálófej

pozíciójától

függően

megkülönböztetnek

impulzusvisszhang eljárást, ahol a kibocsátás és a vétel is egyazon oldalon történik,
illetve áteresztéses módszert, mely esetében a kibocsátás az egyik, a vétel pedig a másik
oldalon történik [44]. Az ún. rezonancia módszer esetében a mintában kialakuló
hanghullám rezonanciáját használják ki a hibák felismerésére.
Bár sok variációja lehetséges az ultrahang spektroszkópiás rendszereknek,
mindegyikük tartalmaz egy jelgenerátort, egy ultrahang kibocsátó-, illetve vevő
vizsgálófejet (lehet egy és ugyanaz), csatolóanyagot (például vizet, zselét vagy olajat)
és egy kijelzővel ellátott analizátort, mely meghatározza és megjeleníti az ultrahang
hullámok nagyságát és fázisát a különböző frekvenciákon [46].

40

4. KÍSÉRLETEK
4.1 A tanulmányozott minták
A bemutatásra kerülő vizsgálatokhoz felhasznált öntvényminták között a
legkülönbözőbb alkatrészek találhatók meg, kezdve az építőipari állványzat bilincsétől
a személygépkocsi automata sebességváltójának elemén, légzsák tartószerkezetén
keresztül egészen a haszongépjárművek légfékszelepéig. Közös tulajdonságuk, hogy
mindegyikük

ipari

sorozatban

gyártott,

nyomásos

technológiával

előállított

alumíniumötvözet-öntvény.

16. ábra. Az S-5 minta egy személygépkocsi-légzsák tartószerkezete
Az S-5 minta (16. ábra) egy személygépkocsi légzsákjának tartószerkezete,
melynél szilárdsági szempontból szükséges a porozitás minimalizálása. Az alumíniumszilícium ötvözetből készült minta szimmetrikus felépítésű, a porozitás szempontjából
kritikus részek a minta két szélén kiemelkedő, furatokkal ellátott rész, illetve a minta
közepén elhelyezkedő bevágás környéke. Megfigyelhető a minta bordázott hátoldala,
mely megnehezíti az ultrahangos vizsgálatot. Az S-5 mintát folyadék-penetrációs,
ultrahangos, röntgen- és neutron-radiográfiai módszerekkel vizsgáltam porozitásra
nézve. A minta befoglaló méretei 30x25x200 mm, falvastagsága változó, a sima
felületek mentén 2 mm, a rácsos részeken 4 mm.
A 17. ábra fényképén haszongépjárművek pneumatikus fékberendezéseiben
található alumínium-szilícium öntvény látható. A vizsgálatokhoz egy öntési sorozatból
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származó megmunkált, illetve még nyers állapotban levő mintákat használtunk fel. A
minták között találhatók jónak minősített és ismert hibájú darabok is. Ennél az
öntvénytípusnál elsősorban a megmunkálás során felületre kerülő pórusok okoznak
problémát: egyrészt a csúszó alkatrészek intenzív kopását, másrészt szivárgás esetén a
féknyomás

csökkenését

sűrűségméréses

eljárással,

eredményezhetik.
ultrahangos

és

Ezen

öntvénytípus

pórusosságát

röntgen-radiográfiai

módszerekkel

tanulmányoztam. Az öntvények befoglaló mérete 100x100x50 mm.

17. ábra. Pneumatikus fékberendezés szelepháza alul- és felülnézetben

18. ábra. Építőipari állványzat alumínium bilincse
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A 18. ábra az építőiparban használatos alumínium állványzati bilincs egyik felének
fényképe.

Ennél

az

öntvénytípusnál

a

késztermék

nem igényel

forgácsoló

megmunkálást, így vizsgálataink során kizárólag nyers öntvényeket tanulmányoztunk
röntgen- és neutron-radiográfiai, illetve ultrahangos módszerekkel. Az öntvények
alkalmazhatósága szempontjából a mechanikai szilárdságot befolyásolja a porozitás
mértéke. A minta befoglaló méretei 40x60x100 mm, vastagsága 6 mm.
A 19. ábra a G-2 mintáról, egy automata sebességváltó alumíniumblokkjáról
készült fénykép. A bonyolult felépítésű öntvény szerkezeténél fogva hajlamos a
porózusságra. Az öntvény kritikus részei az ábrán fényesen tükröződő, síkfelületűre
munkált illesztési felületek. Ezeken a felületeken a megmunkálás során több pórus is a
felszínre került, melyeket szabad szemmel is látni lehet. A minta befoglaló méretei
50x160x300 mm, vastagsága változó.

19. ábra. Egy automata sebességváltó alumíniumblokkja (G-2 minta)
A vizsgált mintákat a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. és a Prec-Cast Öntödei
Kft. biztosították számomra.

4.2 Kísérleti eszközök, illetve berendezések
4.2.1 A sűrűségméréshez használt mérőeszközök
A sűrűségméréses vizsgálatot a Budapesti Műszaki Egyetem Mechanikai
Technológia és Anyagszerkezettani Tanszékén végeztem. A minták tömegének
méréséhez egy ± 0,1 mg érzékenységű, Sartorius B120S típusú precíziós mérleget
használtam (20. ábra).
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20. ábra. A mérésekhez használt Sartorius B120S típusú precíziós mérleg,
érzékenysége ± 0,1 mg. Megfigyelhető a minták felfüggesztésére szolgáló, a
mérleg alsó kivezetésére szerelt függőszál és S-horog
A sűrűségmérés szempontjából a mérleg kiemelkedően fontos tulajdonsága, hogy
rendelkezik alsó kivezetéssel, így egy függőszálon keresztül is terhelhető. A mérleget az
alsó kivezetésére szerelt függőszállal és az S-horoggal együtt kalibráltam. A mintákat
mind a levegőben, mind a vízben 0,05 mm vastagságú, zsírtalanított nikkelszálon
felfüggesztve mértem. A desztillált vízzel megtöltött üvegedényt pontosan a mérleg alá
helyeztem, olyan magasságba, hogy a mérlegre felfüggesztett mintát a víz teljesen
elfedje, ugyanakkor a felfüggesztésből kizárólag a nikkelszál érjen a vízbe.
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4.2.2 A folyadék-penetrációs vizsgálat eszközei
A mérésekhez a laboratóriumi körülmények miatt az “I. A” módszert választottuk,
az ún. piros-fehér eljárást alkalmazva, melynél piros színű a penetráló folyadék és fehér
színű az előhívó. A vizsgálatokhoz Diffusions-ROT-ADR típusú, vízzel lemosható
penetráló folyadékot, illetve Diffu-Therm AEA típusú előhívót használtunk. Aeroszolos
kiszerelésük miatt mindkettőt egyenletesen lehet a minta felületére permetezni. A
felhasznált anyagok mind kén- és halogénmentesek.
A felület előkészítése során a minták felületére került zsírt és egyéb
szennyeződéseket oldószeres tisztítással távolítottuk el, acetonba mártott tiszta
ruhadarabbal dörzsöltük tisztára a vizsgálandó felületeket. Ezután egy rövid ideig
(néhány perc) pihentettük a mintákat, hogy az aceton elpárologjon, mivel a penetráló
folyadék felvitele kizárólag megfelelően tiszta és száraz felületre történhet.
A piros színű penetráló folyadékot festékszóró flakonból permetezve egyenletesen
vittük fel a minták kritikus felületeire. A vizsgálatot szobahőmérsékleten végeztük. Az
előírt 20 perc penetrálási idő letelte után a felületen maradt piros színű folyadékot
ruhadarabbal itattuk fel, majd egy másik, nem szálazó, tiszta ruhadarabbal a felületeket
szárazra töröltük.
A száraz felületre vékony, ugyanakkor teljes fedést biztosító rétegben permeteztük
fel az előhívót. Ahogy az előhívóból párolgott az oldószer, a hibahelyek egyre
határozottabban váltak láthatóvá. A 30 perces előhívási idő eltelte után következett a
szemrevételezéses értékelés. Az előhívás utáni állapotot - a korábbi fázisokkal együtt fényképen rögzítettük.

4.2.3 Philips MU 21-FSD típusú röntgen vizsgálóberendezés
Röntgen-radiográfiai vizsgálataim egyik részét az Audi Hungária Motor Kft. győri
anyagvizsgáló laboratóriumában végeztem. A mérésekhez egy Philips gyártmányú MU
21-FSD típusú vizsgálóberendezést használtam (120 kV, 2 mA), mely a mai kor
technikai színvonalának felel meg (21. ábra). A készülék ún. minifókuszos rendszerű,
ami kiemelkedő felbontóképességet jelent, elméleti felbontóképessége kb. 0,3 mm. A
röntgenkamra egy hagyományos konténer méretű, sugárvédett ablakkal és ajtóval
ellátott megfelelően árnyékolt nagyméretű fémszekrény. Belül található a röntgencső a
fókuszáló berendezéssel a hat szabadsági fokban mozgatható tárgyasztal, illetve az
elektronikus képalkotó rendszer.
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21. ábra. A Philips gyártmányú MU 21-FSD típusú minifókuszos röntgen
vizsgálóberendezés (120kV, 2mA)
Ezzel a berendezéssel nagyméretű tárgyakat, személygépkocsi hengerfejeket,
motorblokkokat stb. vizsgálnak. A röntgenkamra mellett helyezkedik el a két
nagyméretű monitorral ellátott számítógépes vezérlőpult. A vezérlőpultba épített
botkormány irányítja a tárgyasztal mozgató-mechanizmusát, a személyi számítógép a
képfeldolgozást vezérli. A digitális képfeldolgozás miatt a képekkel a legkülönfélébb
műveleteket lehet elvégezni, kezdve az összeadással, kivonással, illetve a mintákon
távolság és terület mérésével. A képek a kétmonitoros rendszeren egyszerre különféle
állapotokban is megfigyelhetők, összehasonlíthatók.

4.2.4 Trakis MXR-300 típusú röntgengenerátor
A bemutatásra kerülő röntgen-radiográfiai mérések második csoportját a Központi
Fizikai Kutató Intézet (KFKI) Atomenergia Kutató Intézetében (AEKI) végeztük. A 22.
ábra a dinamikus radiográfiai vizsgálóállomásnál használt röntgengenerátort mutatja. Ez
egy Trakis gyártmányú 150-300 kV között változtatható feszültségű és 5 mA
áramerősségű MXR-300 típusú röntgengenerátor.
Az ábrán látható a röntgengenerátor mögötti reaktorfalból kiálló csatornanyílás
felső szelete. A kombinált röntgen és neutron-radiográfiai vizsgálatokat úgy végeztük,
hogy sugárforrásként egyszer a csatornanyílásból kilépő neutronnyaláb, másszor a
csatornanyílás elé helyezett röntgengenerátor szolgált. E módszer előnye, hogy a mintát
úgy lehet különböző sugárzásra vizsgálni, hogy nem kell elmozdítani a helyéről.
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22. ábra. A KFKI AEKI-ben használt MXR-300 típusú röntgengenerátor
(150-300 kV ; 5 mA)
A röntgensugárzást Dr. Goos Suprema típusú ZnS konverterrel alakítottuk látható
fénnyé, míg a neutronnyaláb által keltett képet NE-426 típusú szcintillátor lemezzel
jelenítettük meg. A röntgengenerátor alatt levő polcon egy belső kamera látható, amely
vizuális információt szolgáltat a vizsgálati tárgy környezetéről.

4.2.5 Dinamikus radiográfiai vizsgálóállomás
A neutron-radiográfiai vizsgálatokat a KFKI-AEKI kezelésében levő Budapest
Kutatóreaktor 2-es számú vízszintes csatornájánál működő dinamikus radiográfiai
állomáson végeztük, termikus neutronokkal. A Budapest Kutatóreaktor egy 10 MW-os
VVRSZM típusú atomreaktor, melyet kizárólag kutatási célokra és izotópgyártásra
használnak [47].
A reaktor 2-es számú csatornájánál elhelyezkedő dinamikus radiográfiai
vizsgálóállomás felépítését a 23. ábra mutatja be. A sematikus ábrán jól elkülöníthetőek
a vizsgálóállomás főbb részei - legfelül a reaktorfal, benne a kollimátor, középen a
biológiai védelemmel ellátott vizsgálati tér, alul pedig jobb oldalon a vezérlő fülke
figyelhető meg.
A neutron és gamma sugárnyaláb a reaktor egy vízszintes termikus csatornájából
egy kúposan kialakított pontszerű (pinhole) kollimátoron keresztül érkezik. Az itt
elhelyezkedő neutron-radiográfiai állomás kollimációs tényezője, azaz az L/D aránya
170, ami a hasonló berendezések között is rendkívül jónak tekinthető. A mintánál
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található

neutronnyaláb

átmérője

150 mm.

A

kollimátorból

kilépő

termikus

neutronfluxus 7,8x107 n/cm2s a képeket érzékelő szcintillátor ernyő helyén.
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8 Céltárgy a távvezérelt mozgatómechanizmussal

1

Belso kollimátor

2

Csatornazáró rendszer

3

Nyalábformázó- és szurorendszer

4

Reaktor árnyékolás

9 Képalkotó rendszer az nagyérzékenységu TV-kamerával
10 Mûködési jellemzõk kijelzõi

5

Külso kollimátor

11 Háttér TV-kamera

6

Biológiai védelem

12 Sugárnyelo

7 Hordozható röntgen generátor

13 Vezérlo fülke

23. ábra. A dinamikus radiográfiai vizsgálóállomás felépítése [47]
A vizsgálóállomáson nagyméretű tárgyak - 700 x 1000 mm2, 250 kg - is
vizsgálhatók, illetve beállíthatók a sugárzásnak megfelelően a távirányítású mozgatómechanizmus segítségével. Az ábrán megfigyelhető a háttér TV-kamerák elhelyezése és
a működési jellemzők kijelzőinek pozíciója is. A 24. ábra a vizsgálóállomás felülnézeti
fényképét mutatja, melyen érzékelhető a vizsgálóállomás kiterjedése, illetve az
elengedhetetlen biológiai védelem fizikai mérete.
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24. ábra. A vizsgálóállomás felülnézeti képe
A neutron-radiográfiai állomás egy különálló vezérlő fülkéből irányítható (25.
ábra). A beépített monitorok egyikén a nagyérzékenységű TV-kamera képét, azaz a
vizsgált mintáról készült radiográfiai képet, a másik monitoron a sugárveszélyes
mérőhely belső terét lehet látni.

25. ábra. A vizsgálóállomás vezérlőpultja
A műszerfalon egyszerűen nullázható órák is találhatók. Szerepük a besugárzás
időtartamának mérése, illetve a besugárzás befejezése után a megfelelően biztonságos
lebomlási

idő

mérése,

melynek

kivárása

egészségmegóvási

szempontból
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elengedhetetlen. A vezérlőpult azért került zárható fülkébe, hogy a napfény, illetve a
reaktor belső világítása ne zavarhassa a kis kontrasztkülönbségek monitorokon történő
megfigyelését.
Háttér

Neutron

Hõmérséklet

sugárzás

TV-kamerák
Ellenõrzõ monitorok

Nyomás
Teljesítmény
stb.
Céltárgy
Szcintillátor ernyõ

Nagyérzékenységû
TV-kamera

Fény

Zoom
optika

Vezérlõ-

S-VHS

pult

videomagnó

QUANTEL

RGB

Képfeldolgozó

S-VHS
konv.

rendszer

Videoprinter

S-VHS
videomagnó

26. ábra. A KFKI-AEKI radiográfiai mérőrendszer blokkvázlata
A vizsgálóállomásnál felépített mérőrendszer blokkvázlatát a 26. ábra szemlélteti.
Az ábrán megfigyelhető a nagyérzékenységű TV-kamera védelmét szolgáló 45°-os
tükör, a videojel- és a digitális képfeldolgozó rendszer, illetve megtalálhatók a háttér
TV-kamerák és ellenőrző monitorok a vizsgálóállomás működési jellemzőit mutató
kijelzőkkel.

27. ábra. ZnS szcintillátor ernyő és távvezérelt mintaforgató asztal
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A mintákat a külső vezérlőegységből mozgatható állványra, a sugárforrás és a
konverter közé helyeztük. A látható kép egy NE 426-os szcintillátor ernyőn keletkezett,
melyet egy 45°-os tükör a kamera irányába fordított (27. ábra). A 45°-os tükör a
nagyérzékenységű kamera védelmét szolgálja. Célja, hogy a kilépő sugárzás a kamerát
közvetlenül ne érje, mert az tönkretenné. Az ábra bal oldalán egy ólomtömb, a szórt
sugárzás elleni védelem látható.
A távvezérelt zoom optika által optimalizált, a nagyérzékenységű TV 1122 típusú
kamera által észlelt és továbbított képet S-VHS képmagnó rögzítette. Egy-egy
pozícióról körülbelül 60 másodperc folyamatos képanyag készült. A képminőség
javítása érdekében egy-egy radiográfiai kép előállításakor 500 képet integráltunk össze.
A kiértékelést Quantel típusú képfeldolgozó rendszeren, Sapphire 5.05 verziójú
szoftverrel végeztük, mely nemcsak a képmagnón rögzített képanyag összegzésétkivonását, integrálását, hanem a felvételeken a távolság és terület mérését is lehetővé
teszi. A Quantel rendszerhez illeszthető videó-nyomtató - segítségével nyomtatott
másolat készíthető -, de megoldott a személyi számítógépes formátumban történő
adatkinyerés is. A kamera, illetve a konverter inhomogenitásait a Quantel rendszer
segítségével végrehajtott képkorrekcióval küszöböltük ki oly módon, hogy a mintát
ábrázoló integrált képanyagból az ugyanannyi ideig integrált, minta nélküli üres nyaláb
képét (shading) vontuk ki.

4.2.6 Krautkrämer USM 25 típusú ultrahangos mérőműszer
Az ultrahangos méréseket egy Krautkrämer USM 25 típusú hordozható
mérőműszerrel végeztem, melyet a 28. ábra mutat. A kép jobb alsó részén egy
egykristályos, kontakt-vizsgálófej látható. A folyadékkristályos kijelzővel ellátott
műszer mérési frekvenciatartománya 0,5 – 15 MHz között állítható.
Az ábrán látható, hogy a műszer a leginkább elterjedt ún. A-kép megjelenítési
módot használja az eredmények kijelzésére, ahol a visszaverődések amplitúdóját az idő
függvényében ábrázolják. A műszer közvetlen nyomtatóvezérlő kimenettel rendelkezik,
így az eredmények nyomtatott jegyzőkönyvben dokumentálhatók.
A

mérés

során

standard

Krautkrämer

vizsgálókábelt

és

Krautkrämer

vizsgálófejeket (DA201, DA212) használtam. A vizsgálófej és a minta közötti
akusztikus csatoláshoz Krautkrämer ZG-1-es típusú csatoló zselét használtam. A
méréseket a Ke-Tech Kft. ultrahang laboratóriumában végezetem.
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28. ábra. Az ultrahangos mérésekhez használt Krautkrämer USM 25 típusú
műszer fényképe

5. MÉRÉSI EREDMÉNYEK ÉS ÉRTELMEZÉSÜK
Öt különböző típusú roncsolásmentes módszerrel vizsgáltam nyomásos alumíniumöntvényeket, ezek a sűrűségmérés, a folyadék-penetrációs vizsgálat, az ultrahangos
eljárás, a röntgen- és a neutron-radiográfia.

5.1 Pneumatikus fékberendezés öntvényeinek vizsgálata
sűrűségméréssel
A sűrűségméréssel azt kívántam megvizsgálni, hogy az Archimedes-módszer
mennyiben alkalmas mikroporozitás kimutatására. Azonos öntvénytípusba tartozó
öntvények fajsúlyának mérése által rangsorolni kívántam az öntvénymintákat és ezt a
rangsort összehasonlítom az öntvényre katalógus alapján előírt sűrűség értékével. Az
előírt sűrűségértéktől való eltérésre a pórusszám és az átlagos pórusátmérő
függvényében adok becslést. Eredményeimet roncsolásos vizsgálatokkal támasztottam
alá.
A mérést az MSZ KGST 2191-80 számú szabvány alapján végeztem [24]. Fontos
megemlíteni, hogy ez a szabvány jelenleg már nem hatályos, 1999 decemberétől fogva
egy nemzetközi szabvány lépett a helyébe. A régi magyar szabvány 1-es számú
függeléke foglalkozik a fajsúly mérésével, azonban az új szabvány már nem tartalmaz
erre vonatkozó leírást. Így érvényes szabvány hiányában az egyetlen, rendezett
formában leírt vizsgálati eljárást követtem a méréseim során, melyet a hatályon kívül
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helyezett szabvány tartalmaz. Eszerint a fajsúly meghatározása a minta tömegének
levegőben, majd légbuborékmentes desztillált vízben való megmérésével kell, hogy
történjen. A víz ajánlott hőmérséklete 20 ±0,1°C. A szabvány szerint a vízhez legfeljebb
0,03% nedvesítőanyag is adagolható.
A sűrűségméréshez használt mérleg maximális terhelhetősége miatt a kb. 220 g
tömegű AlSi12(Cu) fékszelep-öntvényeket (17. ábra) nem lehetett egészben vizsgálni,
ezért a mintákat úgy kellett eldarabolni, hogy a végül kb. 100 g-os vizsgálati minták az
öntvény kritikus térrészeiből kerüljenek kimetszésre. A vizsgálati mintákat a 29. ábra
szemlélteti.

29. ábra. A sűrűségméréses vizsgálat során felhasznált minták
Gondos zsírtalanítás után a minták súlyát precíziós mérleg segítségével, 0,05 mm
átmérőjű nikkelszálon felfüggesztve mértem meg, először levegőben. Ezt követően egy
üvegedényt megtöltöttem desztillált vízzel, s miután megmértem a víz hőmérsékletét, a
nikkelszálra felfüggesztett minták súlyát megmértem vízben is. A súlykülönbség a
kiszorított levegő és a kiszorított víz súlyának különbsége. A kis átmérőjű nikkel szál a
folyadékban történő mérések során fellépő felületi feszültség csökkentése érdekében
szükséges. A mérési eredményeket a 6. táblázat tartalmazza. A víz hőmérsékletét, mely
16°C volt és a vizsgálat során nem változott, a mérések megkezdése előtt és a mérés
befejezése után is megmértem. Ez alapján a 2. táblázat segítségével megállapítható,
hogy a vizsgálat során használt desztillált víz sűrűsége 998,9 kg m-3. Figyelembe véve,
hogy a levegő sűrűsége 1,2 kg m-3, a minták fajsúlya a 3.4.2 fejezetben leírt összefüggés
alapján az alábbiak szerint alakul:
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Minta tömege
levegőben
[x10 3 kg]

Minta tömege
vízben [x10-3 kg]

Minta fajsúlya
[kg m-3]

A fajsúly eltérése
a maximumtól
[%]

B-40

88,3791

56,0662

2729

0,329%

B-3

86,5139

54,8501

2726

0,438%

B-4

87,1028

55,3391

2736

0,073%

B-5

84,9257

53,9445

2735

0,110%

B-6

87,0472

55,3188

2737

0,000%

B-7

85,1942

54,0999

2734

0,146%

B-8

87,4487

55,4640

2728

0,365%

B-9

87,0364

55,1912

2727

0,402%

B-20

77,6101

49,1716

2723

0,548%

B-22

76,8508

48,8245

2736

0,073%

B-23

77,1333

48,8754

2723

0,512%

B-2

78,5989

49,9498

2737

0,000%

Minta
sorszáma

6. táblázat. Az AlSi12(Cu) öntvényeken végzett sűrűségméréses vizsgálat
eredményei
A 6. táblázat az első felében (B-40-es sorszámútól a B-9-esig) a nyers minták, a
második felében (B-20-tól B-2-ig) a megmunkált minták fajsúlyértékeit mutatja.
Ha a fajsúly-mérőszámokat diagramban ábrázoljuk, szembetűnőbb a különbség. A
30. ábra diagramján a függőleges tengely mentén található a fajsúly, míg a vízszintes

Minta fajsúlya [kg/m3]

tengely csak a minta sorszámát mutatja, műszaki jelentése nincs.
2738

6

2

2736

4

22

5

2734

7

2732
2730
40

2728

8

2726

3

9

2724
20

2722
0

10

20

23
30

40
50
Minta sorszáma

30. ábra. Az AlSi12(Cu) öntvényeken végzett sűrűségméréses vizsgálat
eredményei grafikus formában
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Megfigyelhető, hogy az öntvényeket mért fajsúlyuk szerint a 2729-2733 kg/m3
fajsúlyérték sáv - amely kb. 0,2 % fajsúlyeltérésnek felel meg - két csoportra osztja.
Ezek alapján az alsó csoportba tartozó B-3, B-8, B-9, B-20, B-23 és B-40 sorszámú
minták nagy valószínűséggel sokkal porózusabbak, mint a felső csoport tagjai.
A vizsgált minták ötvözetének összetételét és előírt sűrűségét a DIN 1725 számú
szabvány definiálta, melyet időközben a DIN 1706 számú szabvány hatályon kívül
helyezett [48].
A korábbi szabvány előírásainak megfelelően a vizsgált öntvények GD-AlSi12(Cu)
megnevezéssel és 3.2982.05 azonosítószámmal jelöltek, melyre a megadott közelítő
sűrűségérték 2650 kg/m3 [49]. A fajsúlyértékek előírttól való eltérésének oka
valószínűleg a GD-AlSi12(Cu) öntvényre meghatározott kémiai összetétel megengedett
szórása. A szilícium-tartalom eltérése például 3%-os lehet, illetve további nyolc elem
jelenléte megengedett még 0,1-1,2%-os mennyiségben. A szabványban magadott
sűrűségérték ezért csak iránymutató lehet a sűrűségméréses vizsgálatok esetében,
valószínűleg erre vezethető vissza, hogy a hatályos szabvány a sűrűségre vonatkozóan
előírást már nem tartalmaz.

31. ábra. A B-23, illetve a B-2 számú minta metszeteinek vizuális összehasonlítása
porozitás szempontjából. A B-23 minta porózus
részeit a fehér ellipszisek, míg a B-2 mintáét a fehér nyíl mutatja
A

sűrűségméréses

vizsgálat

után

a

minták

metszeteinek

pórusosságát

összehasonlítva igazolható a mérés eredménye. A 31. ábra a fajsúlymérés eredményét
tekintve szélsőértékeket képviselő B-23, illetve B-2 számú minta egymásnak fordított
metszeteinek fényképét mutatja. Szembetűnő a különbség a két minta adott metszetében
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előforduló pórusok számában a B-23 minta javára, mely alátámasztja a két minta közti
fajsúlykülönbséget is.
Pórus gyakoriság [db/cm3]
dátl
[mm]

10

20

30

50

100

200

300

500

1000

0.10

0.000

0.000

0.001

0.001

0.002

0.004

0.006

0.010

0.019

0.15

0.001

0.001

0.002

0.003

0.006

0.013

0.019

0.032

0.065

0.20

0.002

0.003

0.005

0.008

0.015

0.031

0.046

0.077

0.153

0.25

0.003

0.006

0.009

0.015

0.030

0.060

0.090

0.149

0.299

0.30

0.005

0.010

0.015

0.026

0.052

0.103

0.155

0.258

0.517

0.35

0.008

0.016

0.025

0.041

0.082

0.164

0.246

0.410

0.820

0.40

0.012

0.024

0.037

0.061

0.122

0.245

0.367

0.612

1.224

0.45

0.017

0.035

0.052

0.087

0.174

0.349

0.523

0.872

1.743

0.50

0.024

0.048

0.072

0.120

0.239

0.478

0.717

1.196

2.391

0.55

0.032

0.064

0.095

0.159

0.318

0.637

0.955

1.591

3.183

0.60

0.041

0.083

0.124

0.207

0.413

0.826

1.240

2.066

4.132

0.65

0.053

0.105

0.158

0.263

0.525

1.051

1.576

2.627

5.254

0.70

0.066

0.131

0.197

0.328

0.656

1.312

1.969

3.281

6.562

0.75

0.081

0.161

0.242

0.404

0.807

1.614

2.421

4.035

8.071

0.80

0.098

0.196

0.294

0.490

0.979

1.959

2.938

4.897

9.795

0.85

0.117

0.235

0.352

0.587

1.175

2.350

3.525

5.874

11.748

0.90

0.139

0.279

0.418

0.697

1.395

2.789

4.184

6.973

13.946

0.95

0.164

0.328

0.492

0.820

1.640

3.280

4.921

8.201

16.402

1.00

0.191

0.383

0.574

0.957

1.913

3.826

5.739

9.565

19.130

1.05

0.221

0.443

0.664

1.107

2.215

4.429

6.644

11.073

22.146

1.10

0.255

0.509

0.764

1.273

2.546

5.093

7.639

12.731

25.463

1.15

0.291

0.582

0.873

1.455

2.909

5.819

8.728

14.547

29.095

1.20

0.331

0.661

0.992

1.653

3.306

6.611

9.917

16.529

33.057

7. táblázat. A vizsgált AlSi12(Cu) öntvények fajsúlyának becsült százalékos
eltérése a pórusszám és az átlagos pórusátmérő függvényében. A kiemelt számok
a B-20-as számú mintára vonatkozó becslés-kombinációkat jelölik
A mérési eredményeket tartalmazó 6. táblázat utolsó oszlopa a vizsgált minták
fajsúlyértékének a maximumértéktől való eltérését mutatja százalékos formában.
Megfigyelhető, hogy teljes szórásmező kb. 0,5%, így figyelembe véve az öntvényre a
szabvány által megengedett kémiai összetételbeli eltéréseket, levonhatjuk azt a
következtetést, hogy csak az öntési sorozaton belüli minták összehasonlítása
értelmezhető. Azért, hogy a fajsúlyértékek százalékos eltérése értelmezhető legyen,
becslést készítettem az öntvény fajsúlyának százalékos megváltozására a pórusszám és
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az átlagos pórusátmérő függvényében, gömb alakú pórusokat feltételezve. A számítás
eredményeit a 7. táblázat tartalmazza.
A táblázat alapján a mért fajsúlyértékek százalékos eltéréséből megbecsülhető a
porózus öntvények pórusszám-pórusátmérő kombinációja. A B-20-as számú mintát
alapul véve, melynél a számított fajsúlyeltérés 0,548%, a becslés szerint, ha például
0,65 mm átlagos átmérőjű pórusokat feltételezünk, akkor ilyen mértékű százalékos
sűrűségeltérést 1 cm3-ben kb. 100 db pórus idéz elő. A porozitás-kritériumoknál tárgyalt
rendszerben gondolkodva ez kb. ‘5/0,65’-ös porozitás-osztálynak felel meg (lásd 3.3
fejezet),

azaz

kb.

5 db

0,65 mm

átmérőjű

pórus

jut

egy

metszetfelület-

négyzetcentiméterre. A 7. táblázat kiemelt számokkal jelöli a B-20-as mintára
vonatkozó egyéb átlagos pórusátmérőhöz tartozó becsléseket.

5.1.1 A sűrűségmérési eredmények értékelése
A mért fajsúlyértékek százalékos eltérése magyarázható reális mértékű
porozitással, illetve a porozitás okozta kb. 0,2%-os fajsúlyeltérés laboratóriumi
körülmények között már kimutatható az Archimedes-módszerrel. A laboratóriumi
±0,1 mg mérési pontosság feltétel az üzemi körülmények között végzett sűrűségméréses
vizsgálatok esetében is, ellenkező esetben csak rendkívül pórusos minták kiválogatása
lehetséges. Megállapítható, hogy sűrűségméréssel - az öntvények kémiai összetételének
szabvány által megengedett szórása miatt - kizárólag egy öntési sorozatból származó
mintákat lehet összehasonlítani.
A sűrűségméréses módszer hátránya, hogy nem nyújt információt sem az
öntvényeken belül valószínűsíthető pórusok térbeli megoszlásáról, sem azok méretéről.

5.2 Felületközeli porozitás kimutatása folyadék-penetrációs
módszerrel
A vizsgálatok célja felszíni hibák kimutatása folyadék-penetrációs eljárással
megmunkált, illetve még nyers öntvényeken.
Két különböző típusú mintán elvégzett méréseinket mutatjuk be. Az S-5 számú
minta (16. ábra) egy személygépkocsi légzsák tartószerkezete, a G-2 számú (19. ábra)
egy

személygépkocsi-sebességváltóház

alkatrésze.

Mindkét

minta

nyomásos

technológiával előállított alumínium-szilícium öntvény. Alapvető különbség közöttük,
hogy az S-5 minta nyers, még megmunkálatlan, a G-2 viszont már megmunkált
öntvény. Az S-5 mintán nem, de a G-2 megmunkált mintán találhatók szabad szemmel
is látható, felszínre került pórusok. A két öntvény folyadék-penetrációs vizsgálatát
párhuzamosan végeztük.
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5.2.1 Légzsák tartószerkezetének alumínium öntvénye
Az 32. ábra az S-5 mintát mutatja a vizsgálatokhoz előkészített állapotban. A minta
felületén még alapos szemrevételezéses vizsgálattal sem lehet felszínre kivezető
csatornákat, pórusokat találni.

32. ábra. A folyadék-penetrációs vizsgálathoz előkészített S-5 minta. A
megmunkálatlan minta felületén nincsenek szabad szemmel látható repedések
pórusok.

33. ábra. Az S-5 minta penetráló folyadék felvitele után. A folyadék egyenletes
elterülését a minta felületének folyamatos vízszintben tartásával lehetett elérni.
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A 33. ábra ugyanezen mintát a penetráló folyadék felvitele után, valamivel a
penetrálási idő letelte előtt ábrázolja. A penetráló folyadék egyenletes elterülését a
minta kritikus felületének folyamatos vízszintben tartásával lehetett elérni. Ferde
felületen a folyadék rövid idő alatt csurgásnak indulhat és kis területen halmozódik fel.
A 34. ábra a 30 perces előhívási idő lejárta utáni állapotot mutatja.

34. ábra. Az S-5 minta előhívás után. Az ellipszisek az előhívó elszíneződését, azaz
a valószínűsíthető hibahelyeket jelölik.
Az S-5 mintán az előhívás után három rózsaszínű pont jelent meg, jelezve, hogy ott
felszíni kivezetéssel rendelkező pórus található. Ezt az eredményt alátámasztják az
ugyanezen a mintán elvégzett röntgen- és neutron-radiográfiai vizsgálatok eredményei,
mivel a pontok elhelyezkedése megegyezik a radiográfiai képeken található porózus
részek helyével (lásd 54. ábra és 55. ábra).

5.2.2 Automata sebességváltó alumínium blokkja
A 35. ábra a G-2 mintát mutatja a vizsgálatra előkészített állapotban. A kritikus
felületek egyenletes fedéséhez a penetráló folyadék többszöri szóróflakonos
permetezésére volt szükség (36. ábra). A penetrálási idő letelte után a mintát szárazra
töröltük, és vékony előhívó filmet permeteztünk az öntvény felületére. A 30 perccel
későbbi eredményeket a 37. ábra szemlélteti. A minta röntgen-radiogramja a következő
ábrán (38. ábra) figyelhető meg. A méreteket a képen látható vonalzó skálája
érzékelteti. A folyadék-penetrációs vizsgálat eredményét jól alátámasztja a röntgenes
vizsgálat.
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35. ábra. A folyadék-penetrációs vizsgálathoz előkészített G-2 minta

36. ábra. A G-2 minta penetrációs folyadék felvitele után. Az egyenletes fedéshez
többszöri szórásra volt szükség
A 37. ábra nagyítva mutatja a G-2 öntvény porózusság szempontjából kritikus
területeit. Az ábrán megfigyelhető az öntvény meglepően foltos felszíne, mely foltok
mindegyike egy-egy felszíni kivezetőcsatornával rendelkező pórust jelöl. A porózus
öntvény megmunkálása miatt sok belső pórus került a felszínre.
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37. ábra. A G-2 minta előhívás után. Az ellipszissel jelölt területen ún. kivérzés
figyelhető meg

38. ábra. A G-2 minta röntgen-radiogramja. Az öntvény pórusos részeit fehér
ellipszisek jelölik.
Az eredmények kiértékelése során kiszámítottam a kritikus felület közelítő méretét
és megszámoltam a kritikus felületre eső pórusok számát, hogy a minta porózusságára
becslést adhassak. A 37. ábra közepén fehér négyszöggel keretezett világos tónusú
felületrész számított területe közelítéssel 20 cm2. Az ezen a felületrészen található
pórusok száma 107 db. Mivel a feltárt pórusok között előfordul az 1 mm-es átmérőjű is,
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a G-2 öntvény kritikus felülete átlagosan az "1/6"-os porozitás osztályba sorolható, ami
rendkívül rossz minőséget jelent (az öntvény egy négyzetcentiméteres felületén
maximálisan 6 darab 1,0 mm átmérőjű pórus fordulhat elő).
A 37. ábra jól szemlélteti, hogy a mély pórusokba beszívott sok folyadék miatt az
ún. kivérzés (fehér ellipszissel kiemelt rész) a pórus kiterjedésének többszöröse is lehet.

5.2.3 A folyadék-penetrációs vizsgálati eredmények értékelése
Méréseim során megállapítottam a vizsgált minták felületközeli porózusságának
szintjét, mely kizárólag szemrevételezéses módszerrel nem lett volna lehetséges. A
vizsgálati

módszer

eredményesség/egyszerűség

aránya

magas,

felületi

hibák

kimutatására mind laboratóriumi, mind pedig ipari körülmények között ajánlott.
Megállapítottam, hogy a folyadék-penetrációs módszernek még megmunkálatlan
öntvények esetében is van létjogosultsága a felületközeli porozitás kimutatásában. Ezt
bizonyítja, hogy az S-5 minta esetében a többi anyagvizsgálati módszer azonos
helyeken jelzett hibákat. Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy a víz alatti vákuumozással
kiegészített neutron-radiográfiai vizsgálat jóval eredményesebb volt, mint a folyadékpenetrációs módszer.

5.3 Öntvények porózusságának meghatározása röntgen-radiográfiai
módszerrel
Röntgenes vizsgálataim során nyers és már megmunkált öntvényeket is
tanulmányozva arra a kérdésre kerestem választ, hogy mekkora egy nyers öntvényen a
különböző röntgen-radiográfiai berendezésekkel felfedezhető legkisebb pórusméret,
továbbá, hogy megmunkált mintán a - megmunkálások során felszínre került - szabad
szemmel látható mikrolunker kimutatható-e.
Célul tűztem ki alumínium-öntvények röntgen-radiográfiai képein látható pórusai
méretének meghatározását egyrészt a röntgen-radiogramokon végzett méréssel,
másrészt a mintával azonos anyagból készített referencia lyuksor röntgen-radiogramja
alapján.

5.3.1 Pneumatikus fékberendezés alumínium szelepháza
A 39. ábra egy légfékberendezés alumínium szelepházáról (17. ábra) készült
röntgenfelvételt mutat. Az S-18 számú mintáról készült felvétel ellipszissel jelölt részén
megfigyelhetők a világos árnyalatú foltok, melyek mind egy-egy pórust reprezentálnak.
Ezek a pórusok a viszonylag nagy méretük (kb. 1 mm) miatt könnyen felfedezhetőek
voltak. A 40. ábra ugyanezen öntvény oldalnézeti képét mutatja. Mikroüregesedés a
minta felső edényszerű sötétebb árnyalatú része és az alatta található hengeres rész
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kapcsolódásánál található. A fehér ellipszisekkel jelölt részeken, melyek az öntvény
kritikus felülete közelében helyezkednek el, mikropórus-feldúsulás figyelhető meg.

39. ábra. Az S-18 minta röntgen-radiogramja. Szembetűnő az öntvény pórusos
fala (fehér foltok az ellipszisen belül)

40. ábra. Az S-18 mintáról készült oldalnézeti röntgen-felvétel. A mikropórusok a
fékszelep-öntvény kritikus felületének közelében találhatók
A 41. ábra radiogramján az S-20 számú szelepfedél lapjára állítva, teljes
keresztmetszetében van átvilágítva. Ez a minta legegyszerűbb átvilágítási pozíciója. A
képen jól látható, hogy a felső beömlőnyílás tölcsér alakú része rengeteg apró pórust
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tartalmaz. A 42. ábra a tölcsérszerű részt kinagyítva mutatja, ezen a képen sokkal
szembetűnőbbek a hibák, melyeket a fehér ellipszisek jelölnek. Ilyen beállításban még
jobban megfigyelhetők és megmérhetők a hibák. A képen nyilakkal jelölt legnagyobb
méretű pórusok 0,6 mm, illetve-0,7 mm átmérőjűek.

41. ábra. Az S-20 számú fékszelep-öntvény teljes keresztmetszetének röntgenradiogramja

42. ábra. A 41. ábra nagyított részlete. Az ellipszisek mikropórusokat jelölnek
Nyers öntvényeket is röntgeneztem, azok különböző kritikus metszeteit vizsgáltam
abból a szempontból, hogy mekkora a legkisebb felfedezhető mikrolunker. A
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kimutatható pórusok átmérőjének meghatározását számítógépes kiértékelő rendszerrel
végeztem. A mérésre előkészített képek 16-szoros integrálással készültek. A távolságok
leolvasását

egy

egérrel

mozgatható

mérőléc

tette

lehetővé.

A

méretek

meghatározásához először az adott beállításban az öntvényen egy referencia méretet
vettem alapul. Ehhez az ismert mérethez hasonlítottam a többi mérési eredményt, ez
alapján kiszámítottam ki azok méretét. Méréseim szerint a vizsgált nyers
öntvénymintákon egy digitális képfeldolgozó rendszerrel ellátott minifókuszos
röntgenberendezéssel átlagosan kb. 0,55 mm átmérőjűek voltak a legkisebb kimutatható
mikropórusok.
A már megmunkált, forgácsolt mintán végzett vizsgálatok azt mutatták, hogy a
minta egyik kritikus felületén elhelyezkedő, a forgácsolás miatt felszínre került, szabad
szemmel is látható kb. 0,6 mm felületi átmérőjű mikrolunker-hiba ugyanakkor nem volt
kimutatható a fenti berendezéssel. Mivel a mikrolunker felületi átmérője kb. 0,6 mm és
ez a mikropórus legnagyobb keresztmetszete, a megvilágítás irányába mindössze
kb. 0,3 mm üreg esik. Ebből adódóan a kb. 6 mm-es falvastagsághoz képest ez
mindössze 5%-nyi falvastagság-különbséget jelent. Méréseim tapasztalata szerint a
röntgen-vizsgálóberendezések alkalmazhatóságának határait nem csupán a készülékre
megadott felbontóképesség határozza meg, hanem a keresett hibaméret falvastagsághoz
viszonyított relatív mérete és természetesen az ötvözet kémiai összetétele is befolyásolja
az elegendő kontrasztkülönbség létrejöttét, s ezáltal a hibák eredményes felderítését is.

5.3.2 Építőipari állványzat alumínium bilincse
A KFKI AEKI-ben végzett röntgen-radiográfiai kísérletek során egy építőipari
állványzat AlSi öntvényből készült állványzattartó bilincseit vizsgáltuk (18. ábra). Az
öntvények porozitáshibáinak tanulmányozásához a mintákban található pórusokat
henger alakkal modellezve referencia lyuksort készítettünk, melynek referencia
röntgen-radiogramja (43. ábra) segítségével határoztam meg az öntvények többi
tagjában található pórusok méretét.
A referencia-mintát - melybe a referencia-furatok kerültek - az öntvények egyik
pórusmentes példányából készítettük. Az öntvény oldalának síkfelületűre csiszolása
után egy 5x7-es mátrix elrendezésben helyeztük el a különböző átmérőjű és különböző
mélységű furatokat.
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43. ábra. Építőipari állványzat bilincs-öntvényéből készített lyuksor referencia
röntgen-radiogramja
A 43. ábra radiográfiai képét követve, balról jobbra haladva a lyuksor furatainak
átmérője csökken, a furatok rendre 3,2 ; 2,4 ; 1,4 ; 1,2 ; 1,0 ; 0,8 és 0,6 mm átmérőjűek.
Felülről

lefelé

haladva

a

furatok

mélysége

változik,

a

furatok

rendre

1 ; 1,5 ; 2 ; 2,5 és 3 mm mélységűek.
A 43. ábra referencia röntgen-radiogramja alkalmas az ugyanilyen típusú
öntvényekben található pórusok méretének jó közelítéssel történő meghatározására, a
porózus

öntvényekről

készült

röntgen-radiográfiai

képekkel

történő

vizuális

összehasonlítása alapján. A vizuális kiértékelés eredményét azonban befolyásolja az a
tény, hogy az emberi szem nehezen különbözteti meg az egymás mellett álló lyukak
árnyalatai közötti különbséget.
Mivel a képek kiértékelésénél használt Quantel rendszer lehetőséget ad a
radiográfiai képen két tetszőleges pont által meghatározott szakasz intenzitásgörbéjének
előállítására, a referencia lyuksor minden oszlopához elkészítettük a hozzájuk tartozó
intenzitásgörbéket melyek a következő ábrákon láthatóak. Az intenzitás görbéket
ábrázoló képeken a kép jobb felső sarkában látható a referencia radiogram, melyen a
vizsgált szakaszt kijelölő két pontot két kis szálkereszt jelöli. Az intenzitásgörbék
könnyebb összehasonlíthatósága teszi lehetővé a pontosabb pórusméret-meghatározást.
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44. ábra. A referencia röntgen-radiogram 0,6 mm átmérőjű lyuksorához tartozó
intenzitásgörbe

45. ábra. A referencia röntgen-radiogram 0,8 mm átmérőjű lyuksorához tartozó
intenzitásgörbe

67

46. ábra. A referencia röntgen-radiogram 1,0 mm átmérőjű lyuksorához tartozó
intenzitásgörbe

47. ábra. A referencia röntgen-radiogram 1,2 mm átmérőjű lyuksorához tartozó
intenzitásgörbe
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48. ábra. A referencia röntgen-radiogram 1,4 mm átmérőjű lyuksorához tartozó
intenzitásgörbe

49. ábra. A referencia röntgen-radiogram 2,4 mm átmérőjű lyuksorához tartozó
intenzitásgörbe
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50. ábra. A referencia röntgen-radiogram 3,2 mm átmérőjű lyuksorához tartozó
intenzitásgörbe
A 44. ábra intenzitás görbéjén megfigyelhető, hogy balról nézve az első kettő
lyukhoz nem tartoznak kimagasló intenzitáscsúcsok, az azok által okozott
intenzitásváltozás a zajhatár közelében van. Ez azt jelenti, hogy az alkalmazott
röntgenrendszer a jelenlegi beállításában a legkisebb még kimutatható pórusméret –
azaz a gyakorlati felbontóképesség határa – kb. 0,6x1,0 mm körül van.
A referencia röntgen-radiogram és a hibás öntvényekről készült radiogram
intenzitáscsúcsait első lépésben vizuálisan hasonlítottam össze. Második lépésben az
így kiválasztott intenzitáscsúcsok és a hibás öntvény intenzitáscsúcsának magasságát és
alapszélességét számítógépes képelemző program segítségével lemérve a hasonlóság
pontosabban megállapítható.
A

fent

leírt

módon

elvégzett

összehasonlítások

alapján

az

51.

ábra

intenzitásgörbéjén látható pórus a 3,2 mm átmérőjű lyuksor harmadik eleméhez, azaz a
2,0 mm mély lyukhoz áll legközelebb. Mivel az intenzitásgörbén mért alapszélességek a
referenciaminta esetén 80, illetve a pórus estén 75, míg a magasságok rendre 46, illetve
45 pixel voltak, a detektált pórus nagy valószínűséggel egy 3 mm átmérőjű és 2 mm
magas hengerrel jellemezhető. Ha figyelembe vesszük, hogy az intenzitás-diagram
függőleges tengelye az intenzitást szürkeárnyalatban (grey level) ábrázolja - melynek
értéke 0 és 255 között változhat - akkor az intenzitáscsúcsok értéke ebben a
dimenzióban 36, illetve 35. Ez kb. 14%-os intenzitásváltozásnak felel meg.
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51. ábra. Az S-17 mintáról készült röntgen-radiográfiai képen látható egyetlen
pórus intenzitásgörbéje
A mérési eredmények igazolására az S-17-es mintát a benne radiográfiai
módszerrel kimutatott pórus mentén elfűrészeltük. A 52. ábra a minta elfűrészelt
keresztmetszetét mutatja, melyen jól megfigyelhető a 6 mm-es falvastagság mellett a
pórus kb. 3x2 mm-es befoglaló mérete.

52. ábra. Az S-17 minta kettéfűrészelt metszete. A 6 mm-es falvastagság miatt jól
látható a pórus kb. 3x2 mm-es befoglaló mérete
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A 53. ábra intenzitásgörbéjén egy kisebb (1), egy nagyobb (2) és ez utóbbival
átfedésben

szintén

egy

nagyobb

méretű

pórus

röntgen-radiográfiai

képének

intenzitásváltozása figyelhető meg. Mivel a harmadik (átfedéses) pórus nem teljes
keresztmetszetében jelenik meg a görbén, csak az első kettőt vizsgáltuk.

1

2

53. ábra. Az S-4 mintáról készült röntgen-radiográfiai képen látható pórusok
intenzitásgörbéje
Az előzővel analóg módon elvégzett kétlépéses összehasonlítás második lépésének
számszerű eredményeit az alábbi táblázat mutatja:

Intenzitáscsúcs
alapszélessége
[pixel]
Intenzitáscsúcs
magassága
[szürkeárnyalat]

Pórus 1

∅1,0x1,0 mm
referencia furat

Pórus 2

∅1,4x1,5 mm
referencia furat

30

26

48

39

13

16

35

36

8. táblázat. A pórusok és a hozzájuk legközelebb álló referencia furatok
intenzitáscsúcsai összehasonlításának számszerű eredményei
A táblázatban található eredmények alapján megállapítható, hogy az 51. ábra
intenzitásgörbéjén látható 1-es számú pórus kb. 0,9 mm átmérőjű és 0,9 mm magas, míg
a 2-es számú pórus kb. 1,3 mm átmérőjű és kb. 1,5 mm magas.
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5.3.3 A röntgen-radiográfiai vizsgálati eredmények értékelése
Röntgenes vizsgálataim során azt a következtetést vontam le, hogy az
öntvényekben a legkisebb még felfedezhető pórus méretét nemcsak az átvilágító
rendszer felbontóképessége befolyásolja, hanem a vizsgálandó hiba méretének és az
átvilágítandó anyag vastagságának az aránya is korlátozza. Mérési eredményeim alapján
kisebb, mint 5%-os arány esetén a pórus kimutatása már bizonytalan.
Több, egy öntvénytípusba tartozó öntvényen meghatároztam az öntvényekben
található pórusok méretét a mintával azonos anyagból készített referencia lyuksor
röntgen-radiogramja, illetve intenzitásgörbéi alapján. A módszer hasznosítható az
öntvények sorozatban történő porozitás-vizsgálatára is.
A tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a röntgen-radiográfia jó eredménnyel
használható mind laboratóriumi, mind ipari célokra, sorozatvizsgálatra, mikroporozitás
kimutatására azonban elsősorban a mini, illetve a mikrofókuszos berendezések
használata javasolt.

5.4 Légzsák tartószerkezet öntvény és építőipari állványzati bilincs
öntvény porozitásának kimutatása neutron-radiográfiával
Az alumíniumolvadékban oldott hidrogén kiválása a szilárdulás folyamán az
öntvényben porozitás kialakulását eredményezheti. Neutron-radiográfiai módszerrel a
hidrogén vagy bármilyen hidrogéntartalmú vegyület jó eredménnyel kimutatható
alumíniumban, s a tömeggyengítési együtthatók arányai alapján várhatóan a kép
kontrasztja erősebb lesz, mint röntgenes eljárás esetén.
Az öntvények neutron-radiográfiai vizsgálata előtt a mintákat röntgen-radiográfiai
módszerrel megvizsgálva kiválasztottuk azokat, amelyek porózusak. Ezután már csak a
porozitást tartalmazó öntvényeket vizsgáltuk neutron-radiográfiával.
Tapasztalataink szerint az öntéskor felszabaduló hidrogén, amely létrehozza a
pórusokat, idővel diffúzióval eltávozik. Ezért a pórusokban hidrogént már nem
tartalmazó mintákon neutron-radiográfiai módszerrel pórusokat kimutatni nem tudtunk.
A D diffúziós együttható ismeretében, melynek vizsgálatával számos kutató
foglalkozott [50], megbecsülhetjük a hidrogén öntvényekből való eltávozásához
szükséges időtartamot [7]:

τ=
ahol

< s2 >
2D

τ

- a diffúzió időtartama
<s2>- az áltagos távolság, ahová a részecskék diffúzióval eljutnak
D - a diffúziós együttható
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A hidrogén alumíniumra vonatkozó diffúziós együtthatója vékony falvastagságok
esetében végzett mérések alapján [51]:

{

}

D = (6.1 ± 0.5) × 10 −5 ⋅ exp − (54.8 ± 0.4)kJmol −1 / RT m 2 s −1
ahol
R
T

- az egyetemes gázállandó (8,3145 [J/mol/K])
- a hőmérséklet [K]

mely alapján közvetlenül az öntés után (T = 700 K):

DT =700 = 4.968 × 10 −9 m 2 s −1
Mivel az öntvények felületközeli pórusait vizsgáljuk, az átlagos távolság
esetünkben kb. 0,5 mm. Alkalmazva a korábbi összefüggést, a hidrogén öntvényből
diffúzióval történő eltávozásához

τ=

0.005 2 [m 2 ]
= 25,160 [ s ]
2 ⋅ 4.968 × 10 −9 [m 2 s −1 ]

azaz másodpercek elegendőek. Ha figyelembe vesszük, hogy a diffúzió sebességét
az öntvény szemcsés szerkezete, illetve az öntvényhibák, a repedések szennyeződések
meggyorsítják, a gyakorlatban még ennél rövidebb idő alatt is eltávozhat a hidrogén a
mintákból.
Vizsgálati célból, az öntvény üregeit átmenetileg újra feltölthetjük hidrogénnel,
vagy hidrogén tartalmú anyaggal. Az egyik lehetséges megoldás az ún. “víz alatti
vákuumozás”. Az eljárás alapgondolata az, hogy az öntvény pórusaiban megrekedt
gázokat vízzel helyettesítsük. A neutronok igen érzékenyek a vízre a magas
hidrogéntartalma miatt. Az alumínium-öntvényeket egy hermetikusan zárható edénybe,
ún. exikátorba helyeztük és azt feltöltöttük vízzel. Az edényt légmentesen lezártuk és
120 percen keresztül egy rotációs vákuumszivattyúval légtelenítettük. A légtelenítéshez
egy száraz (olajmentes) BREY TF 1,5T típusú szivattyút használtunk, melynek
térfogatárama 1,5 m3/h, abszolút vákuuma 10 mbar.
A mintákat ezután még további 15 órán keresztül a víz alatt hagytuk azzal a céllal,
hogy a felületi hibákon keresztül a víz bejuthasson az öntvény felületközeli
mikroüregeibe.
Ha a minta porozitása a felület közelében helyezkedik el és rendelkezik felületre
kivezető csatornával, akkor a víz képes beszivárogni a minta üregeibe. A jelenséget
több különböző mintán is tapasztaltuk. Mérési eredményeinkből látható, hogy az S-5
(16. ábra) és az S-17 minta (18. ábra) esetén is sikerült bejuttatni vizet a felszín
közelében levő mikropórusokba, és ennek eredményeként a neutron-radiográfiai
felvételeken jól kivehetőek a porózus részek.
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54. ábra. Az S-5 minta röntgen-radiogramja. Az ellipszissel jelölt világos foltok
porozitást mutatnak

55. ábra. Az S-5 minta neutron-radiogramja. A felületközeli porozitás kontrasztja
erősebb, mint a röntgenes esetben
Az S-5 mintára vonatkozóan az 54. ábra és az 55. ábra, illetve az S-17 mintára
vonatkozóan az 56. ábra és az 57. ábra páronként szemlélteti, hogy hogyan sikerült a
különböző típusú mintákon röntgen-radiográfiával, illetve - víz alatti vákuumozás után neutron-radiográfiával felület közeli mikroporozitást kimutatni. A méretarányok a
röntgenképen (54. ábra) jól megfigyelhetőek a vonalzó beosztásai alapján.
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56. ábra. Az S-17 minta röntgen-radiogramja. Az ellipszissel jelölt halvány
világos folt egy kb. 3 mm átmérőjű pórusra utal.

57. ábra. Az S-17 minta neutron-radiogramja. A neutron-radiográfiai képen
jobban megfigyelhető a pórus kiterjedése.
Az ábrákat páronként összehasonlítva megfigyelhető az is, hogy a neutronradiográfiai felvételek esetében (55. ábra, illetve 57. ábra) a pórusok kontrasztja jóval
erősebb, mint a röntgen-radiográfiai képeken (54. ábra, illetve 56. ábra). Ez a
tömeggyengítési együtthatók különböző sugárzásra vonatkozó eltérő arányával
magyarázható. Fontos megjegyezni, hogy az S-5 mintán végzett folyadék-penetrációs
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vizsgálattal ezek a felületre kivezető mikrocsatornával rendelkező pórusok nem voltak
feltárhatóak.
A röntgenképeken megjelenített porozitás ellentétes kontraszttal mutatható ki a
neutron-radiográfiai képeken, ezért a röntgen, illetve a neutron-radiográfiai képek
intenzitás-diagramjain a pórusoknál az intenzitásgörbe ellentétes irányban változik.

58. ábra. Az S-5 minta röntgen-radiogramjának intenzitásgörbéje. A vizsgált
pórushoz tartozó intenzitáscsúcsot fehér nyíl jelöli

59. ábra. Az S-5 minta neutron-radiogramjának intenzitásgörbéje. A vizsgált
pórushoz tartozó intenzitásvölgyet fehér nyíl jelöli
77

A 58. ábra és az 59. ábra az S-5 minta intenzitásgörbéit ábrázolja röntgen-, illetve
neutron-radiográfia alkalmazása esetén. Jól megfigyelhető, hogy az intenzitásváltozás a
neutron-radiográfia esetében sokkal erősebb annak ellenére, hogy mindkét radiográfiai
kép előállítása egyazon folyamat szerint történt.

60. ábra. Az S-17 minta röntgen-radiogramjának intenzitásgörbéje. A vizsgált
pórushoz tartozó intenzitáscsúcsot a fehér nyíl mutatja

61. ábra. Az S-17 minta neutron-radiogramjának intenzitásgörbéje. A vizsgált
pórushoz tartozó intenzitásvölgyet a fehér nyíl mutatja
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Ugyanezen jelenség figyelhető meg az S-17 mintáról készült radiográfiai képek
intenzitásgörbéinek összehasonlításakor is, melyeket a 60. ábra és a 61. ábra mutat.
Mindez arra a következtetésre vezet, hogy a víz alatti vákuumozással kiegészített
neutron-radiográfia a röntgen-radiográfia vetélytársa lehet a felületközeli porozitás
kimutatásában.

5.4.1 A neutron-radiográfiai vizsgálati eredmények értékelése
Különböző alumíniumöntvény-típusokon végeztem méréseket neutron-radiográfiai
módszerrel az öntvények porozitásának kimutatására.
Becslés alapján megállapítottam, hogy az öntvény porozitását okozó hidrogén a
minták felületközeli rétegeiből az öntési eljárás után másodpercek alatt eltávozik, tehát
ez a jelenség nem használható ki közvetlenül a porozitás neutron-radiográfiai
módszerrel történő kimutatására.
Több öntvényen végzett vizsgálataink eredményeivel bebizonyítottuk azonban,
hogy egy speciális eljárás, az ún. ”víz alatti vákuumozás” alkalmazása lehetővé teszi a
neutron-radiográfia eredményes alkalmazását az öntvények felületközeli porozitásának
felderítésére. A módszer segítségével a minta felületközeli mikroüregeibe a víz
beszivárgott. Mivel a víz neutronokra vonatkozó tömeggyengítési együtthatója igen
magas a víz hidrogéntartalma miatt, a neutron-radiográfiai felvételeken jól
felismerhetőek az öntvény porózus részei. A minták víz alatti vákuumozása után a
neutron-radiográfiával készített képek kontrasztja jóval meghaladhatja a röntgenradiográfiai képekét, ami a tömeggyengítési együtthatók különböző sugárzásra
vonatkozó eltérő arányával magyarázható.
A módszer hátránya, hogy amennyiben a mikropórusok az öntvényen belül
izoláltak, tehát nincsenek a felületre kivezető mikrocsatornái, akkor nem használható
eredménnyel, ezenfelül a sugárforrás nem hordozható, a rendszer meglehetősen drága és
használata sokkal szigorúbb biztonsági előírásokat és még körültekintőbb odafigyelést
követel meg, mint a röntgen-radiográfia esetében.
A

víz

alatti

vákuumozással

kiegészített

neutron-radiográfia

elsősorban

laboratóriumi vizsgálatokra ajánlható porozitás felderítésére, mivel alkalmazása
szériavizsgálatra nem gazdaságos. Mindemellett öntési technológia beállításakor,
különböző speciális sorozatoknál jelentkező porozitás-problémák megoldásában
eredményesen felhasználható lehet.
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5.5 Öntvények porózusságának kimutatása ultrahangos módszerrel
Ultrahangos vizsgálataim során olyan mintákon végeztem méréseket, melyeket
előzőleg röntgen-radiográfiai módszerrel már vizsgáltam. A két módszerrel kapott
eredmények összehasonítása során arra kerestem a választ, hogy a minta ismert
porozitása milyen mértékben detektálható az ultrahangos technikával és milyen
összefüggés van a lunkerátmérő és a hozzá tartozó visszhang amplitúdó-csökkenése
között. A mérés során ismert hibájú már megmunkált, illetve nyers mintákon is
végeztem ultrahangos vizsgálatokat.
Az ultrahangos hibadetektálás során az alábbi lépéseket hajtottam végre:
műszerbeállítás, hibadetektálás, kiértékelés [46]. A detektált hibák helyének
meghatározáshoz a vizsgálófej és a műszer pontos beállítása, ún. geometriai hitelesítése
szükséges. A beállításhoz lehetőleg a vizsgálandó minta anyagából készített hitelesített
etalonra van szükség. Ha nem áll rendelkezésre ilyen etalon, akkor megfelelhet más
anyagból készült is, ha a különböző anyagokban a hang terjedési sebességének aránya
egyhez közeli. Méréseim során egy acélból készült lépcsős etalont (62. ábra)
használtam (A hang hozzávetőleges terjedési sebessége acélban: vacél=5900 m/s;
alumíniumban: valumínium=6320 m/s [52], természetesen értékük függ a rugalmassági
modulusztól, illetve a sűrűségtől.). A lépcsőfokok 15x15 mm-es négyzetlapokból
állnak, vastagságuk az 1 mm-estől a 8 mm-esig terjed mm-es lépésekben.

62. ábra. Az ultrahangos műszer kalibrálásához használt acél etalon lépcső
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A lépcsős etalon ismert falvastagságú lépcsői, illetve hibamentes belső felépítése
teszi lehetővé a különböző vizsgálófejek és a műszer összehangolását. Ha az ismert
lépcsőmagasságoknak megfelelő a lépcsőfokok hátfalvisszhangjai közötti távolság (Akép), akkor a beállítás helyes és el lehet kezdeni a méréseket a vizsgálandó mintákon.
Minden mintán számos mérést végeztem az eredmények reprodukálhatósága és
összehasonlíthatósága érdekében. A méréseket egyrészt a korábbi röntgenes vizsgálatok
által meghatározott hiba környezetében, másrészt a minták hasonló öntvénystruktúrájú
ép, hibátlan részén végeztem.

5.5.1 Építőipari állványzat alumínium bilincse
Az S-4 minta (18. ábra) egy építőipari állványzat alumínium-szilícium öntvényből
készült állványzattartó bilincsének egyik fele. A 63. ábra a róla készült röntgenradiogramot mutatja. Az ábrán az ellipszis által jelölt területen jól látható az öntvény
lunkeres része, amely több, kb. 2 mm átmérőjű lunkert is tartalmaz.

63. ábra. Az S-4 mintáról készült röntgen-radiogram. Az ellipszis által jelölt
területen elszórtan több, kb. 2 mm átmérőjű lunker is található
Az első mérési sorozatban DA 201 típusú kétkristályos vizsgálófejet és a hiba
feltételezett kis mérete miatt 5,0 MHz mérési frekvenciát használtam. A 64. ábra az S-4
számú minta hibátlan részéről készült A-képet mutatja.
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SKM

4/5

3/5

2/5

1/5
4 mm

8 mm

16 mm

D [mm]

64. ábra. Az S-4 számú minta hibátlan részéről készült A-kép
Az ábráról leolvasható, hogy a hibátlan öntvényrész esetében mennyire jól
definiált, erős visszhangcsúcsok jelennek meg. Ebben az esetben a hátfal
visszaverődései produkálják a magas, 3/5 skálamagasságú (SKM) jeleket
SKM

4/5

3/5

2/5

1/5
4 mm

8 mm

16 mm

D [mm]

65. ábra. Az S-4 számú minta ismert hibájú részéről készült A-kép
A 63. ábra röntgenképén látható kb. 2 mm átmérőjű lunker ultrahangos vizsgálata
során készült A-képet az 65. ábra mutatja. A 64. ábra A-képével összehasonlítva
szembetűnő, hogy az amplitúdócsúcsok pozíciója nem változott, értékük azonban közel
felére csökkent, valamint nem jelent meg ún. közbenső visszhang a pórusról történő
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hangvisszaverődés következtében. Mindez arra utal, hogy egyetlen mikropórus - a
besugárzás irányába eső kisméretű felülete miatt – önmagában nem produkál jelentős
visszhangot, ugyanakkor a pórus által okozott szóródási, illetve árnyékolási hatás
nagymértékben csökkenti a hátfalvisszhangot.
Az amplitúdóesés és a lunkerátmérő közötti összefüggés számítható. A minta
hibátlan és a hibás részén készült mérések hátfalvisszhang amplitúdócsúcsai arányának
logaritmusa a hiba által okozott csillapítást adja meg dB-ben kifejezve. Két visszhangjel
közötti különbség n dB, ha
H 
n = 20 × log10  1 
 H2 

ahol
H1 - skálamagasság a hibás öntvényrészen [SKM]
H2 - skálamagasság a hibátlan öntvényrészen [SKM]
N - erősítés [dB]
Hibátlan

öntvényrész

esetén

kizárólag

a

minta

anyagára

jellemző

az

ultrahangsugárzás csillapításának mértéke. Ezzel szemben a hullám lunkeres
öntvényrészen történő áthaladásakor ehhez hozzáadódik a lunker által okozott
csillapítás, mely a hátfalvisszhangok sorszámával arányos. Ezek felhasználásával
kiszámítható a hanghullám lunkeren történő egyszeri áthaladásának csillapító hatása.
A számításoknál a hibátlan és hibás öntvényrész A-képeinek első három
hátfalvisszhang-jelét vettem figyelembe; a leolvasott skálamagasságokat és a számítás
eredményeit a 9. táblázat tartalmazza.
1. hátfalvisszhang

2. hátfalvisszhang

3. hátfalvisszhang

H1 [1/5 SKM]

1,8

1,4

0,6

H2 [1/5 SKM]

2,6

3,0

1,8

n [dB]

- 3.194

- 6.619

- 9.542

N [db]

2

4

6

- 1.597

- 1.654

- 1.590

N/N [dB]
n/N átlaga [dB]

- 1,613

9. táblázat. Az S-4 számú minta ultrahangos vizsgálatának eredményei; H1 a
skálamagasság a hibás öntvényrészen, H2 a skálamagasság a hibátlan
öntvényrészen, n a két visszhangjel közötti különbség, N a hanghullám lunkeren
történő áthaladásainak száma, n/N a hanghullám lunkeren történő egyszeri
áthaladásának csillapító hatása, n/N átlag a hanghullám lunkeren történő
egyszeri áthaladásának átlagos csillapító hatása
A táblázatból leolvasható, hogy a hanghullám lunkeren történő egyszeri
áthaladásának csillapító hatása gyakorlatilag megegyezik mindhárom hátfalvisszhang
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esetén. A kb. 2 mm átmérőjű lunker a rajta áthaladó ultrahang-hullámban okozott
átlagos csillapítása közel −1,6 dB.
Eredményeim alapján várható, hogy hasonló típusú öntvényeken elvégzett
ultrahangos vizsgálatok kiértékelésekor következtetni lehet a mintában felfedezett pórus
átmérőjére.

5.5.2 Légzsák tartószerkezetének alumínium öntvénye
A második mérési sorozatot az S-5 számú mintán végeztem (16. ábra). Az S-5
minta a korábbi mintához hasonlóan alumínium-szilícium öntvény, funkciója szerint
pedig személygépkocsi-légzsák tartószerkezete. Az öntvény speciális felépítésű,
falvastagsága változó, 2-4 mm, a homlokfala sima felületű, míg a hátfal rácsos
kiképzésű a szerkezet merevségének növelése érdekében. Fontos megjegyezni azt, hogy
a bordázott hátsó felület - reflexiókeltő hatása miatt - megnehezíti az ultrahangos
vizsgálatot.
A DA 201 típusú vizsgálófej holtzónája - melyet az S-4 számú minta vizsgálata
során használtam –meghaladja a minta falvastagságát. Ezért a következő mérési
sorozatban - a DA 201-es vizsgálófej helyett - egy nagyon kis holtterű, DA 212-es
típusú vizsgálófejet választottam, és a mérési frekvenciát a felbontóképesség növelése
érdekében megnöveltem 10 MHz-re. A módosított összeállítás utáni mérési
eredményeket a 66. ábra és a 67. ábra tartalmazza.
SKM
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66. ábra. Az S-5 minta hibátlan részéről készült A-kép
A minta hátfaláról - a röntgen-radiográfia által jónak minősített részen - 4/5
skálamagasságú jelek verődtek vissza (66. ábra), amiből jó, lunkermentes
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anyagminőségre lehet következtetni. A mellékvisszhangok megjelenése a vékony
falvastagságnak és a bordázott hátfalnak tudható be. A periodikus amplitúdócsúcsok
alapján megbecsülhető a minta vékony (kb. 2 mm-es) falvastagsága is.
SKM

4/5

3/5

2/5

1/5
2 mm

4 mm

8 mm

D [mm]

67. ábra. Az S-5 minta porózus térrészéről készült A-kép
A 67. ábra alapján látható, hogy - a porózus térrészek ultrahangos szondával
történő keresésekor a minta közepének környezetében, ahol a röntgen-radiográfia
elosztott mikropórusok jelenlétét mutatta ki - a visszaverődési jelek alig jelennek meg.
Ez nagy valószínűséggel azzal magyarázható, hogy az öntvény kis térrészén belül
elszórtan elhelyezkedő sok mikropórus teljesen leárnyékolja a hátfalvisszhangot.

5.5.3 Pneumatikus fékberendezés alumínium szelepháza
Az S-20 számú minta (17. ábra) – légfékberendezés szelepháza – vizsgálatakor a
vékony falvastagságú részek mérése miatt szintén a kis holtterű DA212-es vizsgálófejet
használtam. Ennél az öntvénynél a már megmunkált mintadarabon szemmel jól látható
hibát (kb. 1 mm átmérőjű, a felületen elhelyezkedő félgömb alakú mikropórus)
kívántam tanulmányozni ultrahangos módszerrel. A vizsgált öntvényrész falvastagsága
kb. 3 mm. Pórusmentes öntvényrész esetében a mérési eredményt a 68. ábra mutatja. A
minta hátfala a vizsgált térrészen magas, 5/5 skálamagasságot is meghaladó
visszhangjelet adott, ezenfelül a második hátfalvisszhang is 4/5 skálamagasságú volt.
Ezek alapján hibamentes térrészre következtethetünk.
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68. ábra. Az S-20 mintáról készült A-kép pórusmentes esetben
A minta geometriája megnehezítette a mérést, mivel a görbült felület nem biztosít
könnyű csatolást a vizsgálófej és az öntvény felülete között. Különösen igaz ez
kétkristályos vizsgálófejek alkalmazása esetén az ún. ékhatás miatt. Ekkor egyrészt
ügyelni kell, hogy a vizsgálófej két kristálya által meghatározott irány a minta hengeres
része palástjának az irányába mutasson, másrészt tanácsos kisméretű vizsgálófejek
használata, bár ez a felbontás és érzékenység rovására mehet.
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69. ábra. Az S-20 mintáról készült A-kép porózus esetben
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A 69. ábra A-képén - a korábbi esetekhez hasonlóan – a hátfalvisszhang
amplitúdójának csökkenése enged a minta porózusságára következtetni. A hátfalon
található pórus a felületre nyitott, ezért a rá eső ultrahang-sugárzás nem képes magas
hátfalvisszhangot adni, illetve a pórus felületén szóródó hanghullámok nem jutnak
vissza a vizsgálófejbe.

5.5.4 Az ultrahangos vizsgálati eredmények értékelése
Az előzőleg röntgen-radiográfiai módszerrel azonosított, porózus alumíniumöntvényeket tanulmányoztam ultrahangos impulzusvisszhang-eljárással, kontaktmódszerrel.
Eredményeim

alapján

megállapítható,

hogy

mikroporozitás

ultrahangos

felderítésére leginkább a hátfalvisszhang csökkenésének elemzése a célravezető. Ennek
lehetséges magyarázata az, hogy a kis felületű mikropórus nem produkál jelentős
visszhangot, ugyanakkor a pórus által okozott szóródási, illetve árnyékolási hatás
nagymértékben csökkenti a hátfalvisszhangot. Méréseim eredménye szerint, ha a
mintában sok mikropórus helyezkedik el egymás közelében, akkor együttesen a
hátfalvisszhangot teljesen leárnyékolhatják.
Összefüggést találtam a minta pórusátmérője és az általa okozott hátfalvisszhang
amplitúdó-csökkenés között, mely alapján megbecsülhető egy pórus csillapító hatása a
hanghullám póruson történő egyszeri áthaladása során.
Mérési tapasztalataim alapján az ultrahangos impulzusvisszhang-eljárás kontaktmódszerrel alkalmas porózus alumínium-öntvények sorozatban történő kiszűrésére.
Annak eldöntésére, hogy az öntvényben van-e egyáltalán hiba, a leggyorsabb és talán a
legolcsóbb módszer az ultrahangos eljárás lehet.
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6. A MÉRÉSEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉRTÉKELÉSE
Összefoglalásképpen az általam kipróbált roncsolásmentes anyagvizsgálati
módszereket azonos szempontok szerint kívánom összehasonlítani, rangsorolni, hogy a
különböző vizsgálati módszerek mely esetben alkalmasak leginkább az alumíniumöntvények pórusosságának kimutatására.
Munkám során a következő mérési módszerek alkalmazására nyílt lehetőségem:
Tanulmányozott minták
Alkalmazott
vizsgálati
módszerek
Folyadékpenetráció

Légzsák
tartószerkezet

Pneumatikus
fékberendezés
szelepház

Építőipari
állványzati
bilincs

S-5

Automata
sebességváltóház
G-2

B-2 – B-40

Sűrűségmérés
Ultrahangos
detektálás

S-5

S-20

S-4

Röntgenradiográfia

S-5

S-18, S-20

S-4, S-17

Neutronradiográfia

S-5

G-2

S-17

10. táblázat. A tanulmányozott minták és az alkalmazott roncsolásmentes
anyagvizsgálati módszerek.
A vizsgálati módszerek technikai feltételeit tekintve általában a legkisebb
beruházás a folyadék-penetrációs módszerhez kell, ezt követi a sűrűségmérés, az
ultrahangos vizsgálat majd a röntgen radiográfia és kimagaslóan költséges berendezésre
van szükség a neutron radiográfiai vizsgálatokhoz, bár ez a sorrend függhet a
mintamérettől is.
A vizsgálatot végzők képzettségét tekintve egyszerű felkészítéssel elvégezhető a
folyadék-penetrációs vizsgálat és a sűrűségmérés, komoly szakmai felkészültséget
igényel viszont az ultrahangos módszer és a radiográfia azzal a kiegészítéssel, hogy a
radiográfiai vizsgálatok nagyobb körültekintést igényelnek az egészségre ártalmas
ionizáló sugárzások miatt.
A vizsgálatok megkezdésétől az eredmények rendelkezésre állásáig eltelt idő
alapján a leggyorsabb az ultrahangos módszer, azután következik a folyadékpenetrációs és a sűrűségméréses eljárás. A radiográfiai módszerek filmes detektálás
alkalmazása esetén kétségtelenül a legidőigényesebbek, ugyanakkor dinamikus
radiográfia alkalmazása esetén az eredmények azonnal láthatók a képernyőn.
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Az eredmények tárolása szempontjából ma már az elektronikus formában történő
tárolás lehetősége lassan általános követelménnyé válik, ezért az ultrahang és a
dinamikus radiográfia egyértelműen előnyt élveznek. A film-radiográfiában az imagingplate technika jelenthet ezen a téren forradalmi változást.
Ezek alapján véleményem szerint annak eldöntésére, hogy a sorozatban gyártott
öntvényben van-e egyáltalán hiba, a legalkalmasabb üzemben alkalmazható módszer az
ultrahangos eljárás, vagy a dinamikus röntgen radiográfia lehet.
A folyadék-penetrációs vizsgálati módszer eredményesség/egyszerűség aránya
kimagasló, ezért felületi hibák kimutatására mind laboratóriumi, mind pedig ipari
körülmények között - még megmunkálatlan öntvények esetében is - ajánlott.
Felületközeli

porozitás

kimutatásában

a

folyadék-penetrációs

módszernél

hatékonyabbnak bizonyult a víz alatti vákuumozással kiegészített neutron-radiográfia,
mely ezen a területen a röntgen-radiográfia vetélytársa is lehet. A víz alatti
vákuumozással kiegészített neutron-radiográfia elsősorban laboratóriumi vizsgálatokra
ajánlható porozitás felderítésére, mivel alkalmazása szériavizsgálatok esetén nem
gazdaságos. Öntési technológia beállításakor, különböző speciális sorozatoknál
jelentkező porozitás-problémák megoldásában azonban eredményesen felhasználható
lehet.
A

sűrűségméréses

módszer

egyszerűen

elvégezhető,

ugyanakkor

gondos

előkészületeket és precíziós mérést igényel. További hátránya, hogy nem nyújt
információt sem az öntvényeken belül valószínűsíthető pórusok térbeli megoszlásáról,
sem azok méretéről. Vizsgálati módszerként akkor javasolható, ha más módszer nem áll
rendelkezésre.
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7. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA - TÉZISEK
1.

AlSi12(Cu) öntött ötvözetekben a porozitás okozta kb. 0,2%-os fajsúlyeltérés
laboratóriumi körülmények között (az igény ±0,1 mg mérési pontosság) már
kimutatható az Archimedes-módszerrel. Megállapítottam, hogy (szemben az
iparban szokásos gyakorlattal) sűrűségméréssel - az öntvények kémiai
összetételének szabvány által megengedett szórása miatt - kizárólag az egy
öntési sorozatból származó mintákat szabad porózusság szempontjából
összehasonlítani.

2

Igazoltam, hogy radiográfiai módszerrel az öntvényekben a legkisebb még
felfedezhető pórus méretét nemcsak az átvilágító rendszer felbontóképessége
befolyásolja, hanem a vizsgálandó hiba méretének és az átvilágítandó anyag
vastagságának az aránya is korlátozza. Mérési eredményeim alapján 5% alatti
pórusátmérő/átvilágított anyagvastagság arány esetén a pórus kimutatása már
bizonytalan.
Az általam kidolgozott, az intenzitásgörbék összehasonlításán alapuló
pórusméret meghatározás a szubjektív hibákkal terhelt vizuális módszerekhez
képest

lényegesen

objektívebbnek

tekinthető,

és

emiatt

öntvények

sorozatvizsgálatára is alkalmas. Mivel az emberi szem nehezen érzékeli a

szürkeárnyalatok közötti különbséget, az intenzitásgörbék összehasonlíthatósága
lehetővé teszi a pórusméret pontosabb meghatározását.
3

A neutron-radiográfiai módszert porózusság vizsgálatára még nem alkalmazták.
Munkámban a neutron-radiográfia alkalmazhatóságát vizsgáltam az alumíniumöntvények porozitására vonatkozóan.
Megállapítottam, hogy az öntési eljárás során az olvadékban oldott hidrogén
- melynek kiválása porozitást okoz - a szilárdtestből közvetlenül az öntés után
diffúzióval eltávozik. Hidrogén hiányában a porozitás neutron-radiográfiai
módszerrel ebben az állapotban ezért nem mutatható ki.
Kísérleti eredményekkel igazoltam, hogy az ún. “víz alatti vákuumozás”
alkalmazásával a makrofelületre nyitott csatornával rendelkező, általában
felületközeli üregek vízzel telíthetők. Az így előkészített porózus öntvényekről
neutron-radiográfiával készített képek kontrasztja szignifikánsan nagyobb,
mint a röntgen-radiográfiával készülteké, így a módszer hatékonyan
alkalmazható a felületre nyitott csatornával rendelkező pórusok detektálására.

4.

Igazoltam, hogy ultrahangos anyagvizsgálat esetében impulzusvisszhangeljárás alkalmazásakor a hátfalvisszhang amplitúdójának csökkenése utal
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mikroporozitás

jelenlétére.

Kimutattam,

hogy

szélsőséges

esetben,

sok

mikropórus kis térrészben történő koncentrált előfordulásakor, a hátfalvisszhang
teljes leárnyékolódása is előfordulhat.
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