METAL MAGNETIC MEMORY
(FÉMEK MÁGNESES MEMÓRIÁJA) MÓDSZER
ÚJ IRÁNYZAT AZ ANYAGVIZSGÁLATBAN
A hagyományos roncsolásmentes vizsgálatok (UT, PT, VT, MT, ET, stb.) célja a már kialakult hibák
kimutatása. Ezen eljárásokkal viszont korlátozottan fedezhetőek fel a váratlan, fáradásos hibák okozta
károsodások, melyek a fő okozói a rendkívüli meghibásodásoknak, így a jelentős anyagi kárral és
személyi sérüléssel járó baleseteknek is.
Ismert, hogy a feszültséggyűjtő helyek az üzemben lévő berendezések
károsodásainak fő forrásai. Következésképpen kimutatásuk az egyik
legfontosabb feladata a berendezések állapotvizsgálatának. Az elmúlt
években egyre több eljárás jelent meg, melyek alkalmazásának célja a
szerkezeti anyagban lévő feszültségek kimutatása. E vizsgálatok közé
tartozik a fémek mágneses memóriájának (MMM) vizsgálata. Az
MMM alkalmazása során az anyagok (a hegesztett kötéseket is
beleértve) mágneses terét mérik, ezáltal a feszültségállapot
elemezhető. Az eljárás az ún. passzív roncsolásmentes
anyagvizsgálatok csoportjába tartozik,
vagyis nem szükséges külső energiát
besugározni.
Segítségével
a
feszültséggyűjtő- és hibahelyek, a
hegesztési varratok és alapanyagok inhomogenitása detektálható. Az
MMM alkalmas a térfogati eltérések, vonalszerű hibák, felületi és belső
eltérések, korróziós/eróziós fogyások, továbbá gyártásból és
üzemeltetésből fakadó hibák kimutatására.
Az eljárást 2006-ban a TÜV Rheinland
InterCert Hungary validálta. Eredményeként
többek között az ISO 24497-1,-2,-3:2007
szabványok
kerültek
publikálásra.
A
szakemberek
képzése
a
roncsolásmentes
anyagvizsgálók
képzésére
és
tanúsítására
vonatkozó ISO 9712:2012 előírásai szerint
történik.
Az eljárás használható lemezek, csövek, földalatti csővezetékek,
hegesztett kötések, turbinalapátok, tengelyek, vasúti sínek,
acélszerkezetek vizsgálatára. Alkalmazási területek közé
sorolhatók a kazánok, turbinák, generátorok, vasúti/légi
közlekedés, hajózás, vegyipar, olaj és gázipar, hidak,
fúrótornyok, bányászati gépek.
Főbb előnyök: nem szükséges fémtiszta felület, szigetelésen keresztül is (földalatti vezetékeknél is)
alkalmazható, hibafeltárásban és hibamegelőzésre is használható, feszültségállapot nagy
pontosságú feltérképezésére ad lehetőséget, nagy vizsgálófej választék áll rendelkezésre számos
berendezéshez.
Az eljárás egyedüli magyarországi képviselője és alkalmazója a Trans Lex Work Kft. A vállalat
széles műszerparkkal és képzett szakemberekkel áll rendelkezésre.
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