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Előszó
Az ISO (Nemzetközi Szabványosítási Szervezet) a nemzeti szabványügyi hivatalok világméretű
szervezete (ISO tagszervezetek). A Nemzetközi Szabványok előkészítési munkáit alapvetően ISO
műszaki bizottságok végzik. Minden olyan a témában érdekelt tagszervezetnek, amelyre műszaki
bizottságot alapítottak joga van képviseltetni magát az adott bizottságban. Nemzetközi szervezetek,
legyenek ezek kormányzati vagy nem kormányzati szervezetek, az ISO-val együttműködésben vesznek
részt a munkában. Az ISO szorosan együttműködik a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottsággal (IEC)
minden elektrotechnikai szabványosítással kapcsolatos ügyben.
A Nemzetközi Szabványok tervezetei az ISO/IEC irányelvek 2. részében található szabályai szerint
kerülnek kialakításra.
A műszaki bizottságok fő feladata előkészíteni a Nemzetközi Szabványokat. A műszaki bizottságok által
kialakított Nemzetközi Szabványtervezetet szavazásra terjesztik elő a tagszervezetek között. A
kiadvány akkor válik Nemzetközi Szabvánnyá, ha a szavazó tagszervezetek legalább 75%-a elfogadja
azt.
Fokozott figyelmet igényel, hogy jelen dokumentum egyes elemei szabadalmi oltalom tárgyát
képezhetik. Az ISO nem vállal felelősséget bármely, vagy minden ilyen jellegű szabadalmi jog
azonosításáért.
Az ISO 24497 a Nemzetközi Hegesztési Intézet, V. bizottság, Hegesztett termékek minőségellenőrzése
és minőségbiztosítása által készült, mint a hegesztés terén elismert nemzetközi szabványügyi hivatal
a 42/1999 tanácsi állásfoglalásnak megfelelően.
Amennyiben az ISO 24497 bármely ebben a részben található részletével kapcsolatban hivatalos
értelmezésre van szükség, azt az ISO Central Secretariat részére kell megküldeni, ahonnan
továbbításra kerül az IIW Secretariat részére hivatalos válaszért.
Az ISO 24497 roncsolásmentes vizsgálat — mágneses memória módszer megnevezéssel az alábbi
részeket tartalmazza:
1. rész:Szószedet és általános követelmény
2. rész:Hegesztett kötések vizsgálata
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Roncsolásmentes vizsgálat — Mágneses memória
módszer —
2. rész: Hegesztett kötések vizsgálata
1

Érvényességi terület

Az ISO 24497 szabvány ezen része a mágneses memória módszer (MMM), mint nyomás alatt lévő
elemek hegesztett kötéseinek minőségbiztosításához használt roncsolás mentes vizsgálati
segédmódszer alkalmazásának általános követelményeit határozza meg.
Az ISO 24497 szabvány alkalmazható bármilyen típusú ferromágneses termékek, csővezetékek,
edények, berendezések és fémszerkezetek hegesztett kötéseihez, a vásárlóval történt megegyezés
szerint.
E vizsgálati módszer kifejezéseit, definícióit és általános követelményeit az ISO 24497-1 tartalmazza.

2

Kifejezések és definíciók

Jelen dokumentumra érvényes kifejezéseket és definíciókat az ISO 24497-1 2. bekezdése tartalmazza.

3

Alapelvek

3.1 Az MM-módszer a hegesztett kötés anyaga SE-eloszlásának mérésén és elemzésén alapszik,
amely az anyag technológia múltját jelzi. A SE vizsgálatának fő oka a remanens mágneseződés, amely
pl. a hegesztési folyamat során alakul ki.
3.2 Az MM-vizsgálat lehetővé teszi a sajáterőtér indikáció (SEI) észlelését, és javaslatot tesz
edények, csővezetékek, berendezések (pl. gőzgenerátorok, turbinák, hőcserélők, sínek) és
acélszerkezetek hegesztett kötéseinek kritikus területeinek további roncsolásmentes vizsgálatára.
3.3 Az MM-vizsgálattal ellenőrizhető bármilyen méretű és elrendezésű hegesztett kötés (tompa, T,
sarok, átlapolt, perem, szakaszos stb.), bármilyen típusú ferromágneses és metastabil ausztenites
acélon és ötvözeteken, valamint öntött vason.
MEGJEGYZÉS: A metastabil ausztenites acélok SEJ-értékelése a ferromágneses fázisra korlátozódik.

3.4

Az MM-vizsgálat összeállítás vagy működés közben, illetve javítás után alkalmazandó a varraton.

3.5

A következő jelzések észlelhetők az MM-vizsgálat során:



a hegesztési folyamat által létrejött SE és SEI a hegesztett kötés mentén;



bármely típusú mikro- és makrohiba (üregek, salakzárványok, folytonossági hibák, repedések,
törések) valószínű területeit.

3.6

Az MM-vizsgálat alkalmazható a hegesztés tulajdonságainak vizsgálatához:



a varratok hibák okozta romlásának mértéke és jellege, kialakulóban lévő hibák jelenléte;



a hegesztett kötések minősége válogatáshoz, elfogadáshoz és a hegesztés technológia
optimalizálásához.

3.7 Az MM-vizsgálat hőmérsékleti tartománya −20 °C és +60 °C között van, azt csak a vizsgáló
személy és a szenzor működési tartománya korlátozza.
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3.8 Az MM-vizsgálatot követően szokásos roncsolásmentes vizsgálati módszereket kell alkalmazni a
SEJ-ek területein, valamint a mikro- és makrohibák valószínű helyein. Lásd az ISO 17635 szabványt a
megfelelő RMV-módszer kiválasztásához.
3.9 A hegesztési varratok a geometriájuk, a hegesztési eljárás, a hőhatásnak kitett területek
mágneses tulajdonságainak megváltozása, a hozaganyag és az alapanyag miatt lokális SE-források
(ld. az ISO 24497-1 irodalomjegyzékének [47,49,50] bejegyzését.)

4

A vizsgált tárgyra (VT) vonatkozó követelmények

A vizsgált tárgyra vonatkozó követelményeket az ISO 24497-1 4. bekezdése tartalmazza.

5

A vizsgálat során használt berendezésekre vonatkozó követelmények

A vizsgálat során használt berendezésekre vonatkozó követelményeket az ISO 24497-1 5. bekezdése
tartalmazza.

6

A vizsgálat előkészítése

A vizsgálat előkészítését az ISO 24497-1 6. bekezdése írja le.

7

Vizsgálati eljárás

Általános
Az MM-módszer matematikai alapjait az ISO 24497-1 7. bekezdése írja le.
Hegesztett kötések manuális vizsgálata
A műszer szenzorának letapogatási nyomvonalát a különböző típusú hegesztett kötésekhez az 1. ábra
mutatja.
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A méretek milliméterben kerültek megadásra

a) A hegesztett kötéssel párhuzamos letapogatási nyomvonal

b) A hegesztett kötésre merőleges nyomvonal
Jelmagyarázat
1, 2, 3 vizsgálati területek
WM
HAZ

hozaganyag
a hegesztett kötés hőhatásnak kitett területe

PM

alapanyag

1. ábra — a szenzor nyomvonala kézi letapogatással, különböző hegesztett kötések az anyag
visszamaradt mágnesezettsége alapján végzett értékeléséhez
A mágneses szenzor (pl. fluxus transzduktor) a vizsgált felületre merőlegesen helyezkedik el, és az első
kezelő manuális mozgatja végig a varrat teljes területén (külön a hozaganyag mentén és külön a
hőhatásnak kitett területeken, a varrat mindkét oldalán), majd a varratra merőlegesen, a varrat szélétől
30–50 mm távolságra a cső alapanyagának mindkét oldalán, ld. 1. ábra.
Egy kezelő feljegyzi a mért adatokat a naplóba: saját erőtér jelzések (HSE,i A/m-ben) pozitív vagy negatív
amplitúdóval. A HSE,i előjelének és értékének nem folytonos változása erős változásokat jelez a SE-ben,
a HSE,i=0 vonal mentén, a hegesztett kötés adott szakaszain. Ezeket a szakaszokat meg kell jelölni (pl.
krétával vagy festékkel).
Hegesztett kötések vizsgálata letapogató rendszer használatával
A 2. ábra tompa varrathoz használt letapogató szenzort mutat A vizsgálat négy fluxus-transzduktort
tartalmazó letapogató fej (1, 2, 3, 4) és a kocsiba épített pozíció kódoló használatával történik, a vizsgált
szakasz hosszának és a SE HSE,i komponensei nagyságának egyidejű méréséhez. Ahogy a 2. ábra
mutatja, a vizsgálat során az 1-es és a 3-as transzduktor a hőhatásnak kitett területeket méri a varrat
mindkét oldalán, a 2-es transzduktor pedig a kettő között középen helyezkedik el.
A vizsgálat megkezdését megelőzően be kell állítani a mintavételi távolságot a HSE,i térerősségek
méréséhez, a 4. bekezdés szerint. Ez a ∆x mintavételi távolság nem haladhatja meg a hegesztési fal
vastagságágát, vagy az 1 mm-t.

Trans Lex Work Kft. tulajdona

6

ISO 24497-2 Szabvány 2018-re tervezett frissítésének magyar fordítása 2017.05.15 Rev02- Munkapéldány

Jelmagyarázat
1, 2, 3 a HSE térerősséget a varrat felszínén mérő szenzorok fluxus transzduktorai
4
fluxus transzduktor a HSE környezeti mágneses térerősség kompenzációjához
5
Δy

pozíciókódoló kereke
szomszédos transzduktorok (1, 2, 3) közötti távolság

2. ábra — példa 4 csatornás szenzorra gradiometrikus elrendezésben, csővezetékek tompa
hegesztési varratának vizsgálatához
Az 1, 2, 3 szomszédos szenzorok közötti Δy távolságot a hegesztett kapcsolat kiterjedése szerint kell
beállítani és jegyzőkönyvben rögzíteni. A 2. ábrán jelölt gradiométeres mérés alapvonal-távolságát (az
1-es és 4-es szenzor közötti távolság) rögzíteni kell a vizsgálati jegyzőkönyvben.

8

Vizsgálati eredmények feldolgozása

Az MMM-vizsgálat eredményeinek felhasználásával a következő paramétereket kell meghatározni:
1. A mágneses térerősség gradiensét minden mérőcsatornához 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆,𝑥𝑥 =

�∆𝐻𝐻𝑆𝑆𝑆𝑆,𝑥𝑥 �
∆𝑥𝑥

, lásd (2) képletet

az 1. részben, ahol ∆x két mérőpont közötti távolság (mintavételi távolság).

2. A mágneses térerősség gradiensét a mérési nyomvonalak között 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆,𝑦𝑦 =
ahol ∆y két mérési nyomvonal közötti alaptávolság..

�∆𝐻𝐻𝑆𝑆𝑆𝑆,𝑦𝑦 �
∆𝑦𝑦

3. A Kmed, SE,i és KSE,i medián és maximum értékek kiszámítása minden mérőcsatornához, és a
csatornák közötti alaptávolság kiszámítása.
4. Az mi, mágneses paraméterek, amely az SE-eloszlás egyenetlenségét írják le:
𝐾𝐾

𝑚𝑚𝑖𝑖 = 𝐾𝐾 𝑆𝑆𝑆𝑆,𝑖𝑖 , lásd (3) képletet az 1. részben, amely függ a hegesztett kötés minőségétől, lásd
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑖𝑖

még az ISO 24497-1 7.5. pontját.

MEGJEGYZÉS: Az i index a mágneses térerő [i = x,y,z] derékszögű komponenseit jelöli a VT-hez képest, ahol a
z a felületre merőleges normális.

8.2

Azok a területek, amelyeken az m mágneses paraméter meghaladja az mi küszöböt, a SEI-ek.

MEGJEGYZÉS: Az mi küszöbérték azonos geometriájú és azonos gyártástechnológiával készült anyagból álló
tárgyakra akkor határozható meg, ha a hiba- vagy működési határt más roncsolásos vagy roncsolásmentes
vizsgálat alapján adták meg; máskülönben mi = 1 és KSEJ,i :> Kmed,i.
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8.3
Az MMM-vizsgálat eredményeiből meghatározhatók azok a szakaszok, ahol további vizsgálatot
kell végezni más roncsolásmentes (vagy roncsolásos) vizsgálati módszerekkel.
8.4 A mérési eredményeket fel kell jegyezni és össze kell foglalni. A vizsgálati naplóállományt is
csatolni kell. Jegyzőkönyv-bejegyezésre az A. melléklet mutat példát.
8.5 A HSE,i értéket mutató kijelzővel felszerelt, kézi készülékkel végzett vizsgálat eredményeire a B.
melléklet mutat példát.
8.6 Letapogató készülékkel végzett mérés eredményeire a C. melléklet mutat példát. A Kmed, in, KSE,i,
és mi paraméterek kiszámítása az ISO24497-1 7. bekezdése szerint történt.
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Melléklet A
(tájékoztató jellegű)
Vizsgálati jegyzőkönyv
Vállalat
neve
__________________________________________________________________________________
Eszköz
neve,
típusa,
sorozatszáma
__________________________________________________________________________________
Naplókönyv
száma
__________________________________________________________________________________
VIZSGÁLATI NAPLÓ száma
Az
egység
neve
és
mérési
volumen
__________________________________________________________________________________
A
technika
vagy
írásos
eljárás
neve
__________________________________________________________________________________
Vizsgálati adatok
Sorsz
ám

SEI helye a
HSE,i
hegesztett
szélsőérték
kapcsolatban ei (min/max)

Vizsgált paraméterek értéke
A SEJ
KSE,i
értéke

Kmax, in Kmed, in

mi

Szenzor
távolság

Más
(roncsolásos,
vagy roncsolás
mentes)
vizsgálati
módszerek
eredményei

Megjegy
-zések

Következtetés:Észlelt SEI szakaszok:
további
vizsgálat
és
javítás
céljából
__________________________________________________________________________________
A
vizsgálatot
végezte
__________________________________________________________________________________
(pozíció, név és aláírás)
Szakértő
oklevelének
száma
__________________________________________________________________________________
Vizsgálat dátuma: _____________
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Melléklet B
(tájékoztató jellegű)
Példa kézi térerősség mérésre
A B.1 a) ábra a HSE mágneses saját térerősség eloszlására mutat példát a tompa varrat kerülete
mentén, illetve egy sajáterőtér-jelzést (SE vonal) tartalmazó területen.
A SE-vonal (HSE = 0 vonal) sajáterőtér-jelzés meghatározásához a vonal mindkét oldalán, attól egyenlő
Δx távolságra [B.1 b) ábra] meg kell határozni a HSE értékét, valamint a HSE gradiens értékét a Δx hossz
mentén. Ez a gradiens a
képlet szerint jellemzi a mágnes térerősség-gradienst (KSE).. Az
összes szakasz KSE értéke közül meg kell határozni a maximumot.
Például a hegesztett kapcsolat [B.1 b) ábra] KSE értékei az 1-es és 2-es területen a következő:


Az 1-es területen: KSE =



A 2-es területen: KSE =

−15 − 10
2y

−30 − 15
2y

A/m/mm=

A/m/mm=

A/m
25 A/m
= 1,25
= 1 250 A/m2
mm
20 mm

A/m
45 A/m
= 2,25
= 2 250 A/m2
mm
20 mm

A KSE maximum értéke tehát a 2-es területen található.

Jelmagyarázata H = 0SE vonal
SE

a) a HSE saját külső erőtér diagram a hegesztett kapcsolat kerülete mentén a sajáterőtérjelzésekkel (az 1–4-es területen a HSE = 0 vonal mentén)

b)

HSE saját külső erőtér diagram a cső alsóbb részein az 1-es és 2-es területen a legnagyobb
sajáterőtér-jelzésekkel

3. ábra — Példa a HSE mágneses erőtér eloszlására a tompa varrat kerülete mentén a területen,
sajáterőtér-jelzésekkel
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10

ISO 24497-2 Szabvány 2018-re tervezett frissítésének magyar fordítása 2017.05.15 Rev02- Munkapéldány

Melléklet C
(tájékoztató jellegű)
Példa letapogató rendszer használatával történő saját külső
erőtérmérésre
Ez a példa egy erőműblokk vastag falú bojlertartályán lévő hegesztet kötés vizsgálatát mutatja.
A C.1. ábra a bojlertartály körkörös varratán (∅ 1 800 × 87 mm2, gyengén ötvözött, magas
hőmérsékleten edzett acél) végzett vizsgálat eredményeit mutatja
A HSE eloszlása a hegesztés kerülete mentén (ld. C.1 а ábra) és az azzal párhuzamos letapogatási
irány mentén (ld. C.1 b ábra) a SEJ megjelölésével, ahol a HSE térerősség előjele váltakozik és nem
folytonos, maximuma dHSE/dx . A K1, med, K2, med, …, Kj, med, Kb, med értékek kiszámítása csak a varrat
azon területeire történt meg, ahol SEI észlelhető.

K 1, max = 3500 A/m²
K 2, max = 6200 A/m²
K b, max = 3500 A/m²
K 1, max
K 1, med

K 2, max
K b, max
= m1 3500
= mb
= m 2 6200
K b, med
K 2, med
3400
2350
=
≅1,5;
=
≅1,85;
= 2,1
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Jelmagyarázat
1 sajáterőtér-jelzések
2 1. letapogatási nyomvonal
3 2. letapogatási nyomvonal

a) HSE,z térerősség eloszlása a hegesztési varrat kerülete mentén (1. és 2. letapogatási
nyomvonal)

Jelmagyarázat
1 HSE eloszlása az 1. nyomvonal mentén
2 HSE eloszlása az 2. nyomvonal mentén
3 sajáterőtér-jelzések
4 dH/dx (KSE) diagram az 1. nyomvonal mentén
5 dH/dx (KSE) diagram az 2. nyomvonal mentén

b) HSE,z térerősség eloszlása az (a) letapogatáshoz

C. ábra 4 ábra: \IF 0>= 1 " HSE,z térerősség-eloszlás egy kazán dob hegesztési varrata mentén
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