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Roncsolásmentes vizsgálatok alkalmazása 

• Alkalmazás célja: 
– Hibakeresés 
– Milyen hibákat keresünk: 

• Falvékonyodás (külső – szigetelés alatt, belső) 
• Repedésszerű hibák (külső, belső) 
• Plattírozás alatti hiba 

• Milyen roncsolásmentes vizsgálati módszert alkalmazzunk és hol: 
– Vizsgálati hely, módszer és gyakoriság kijelölése – kockázatalapú 

felülvizsgálat-tervezés (RBI) módszerrel – vizsgálati hatékonyság –
detektálási valószínűség 

– Hiba helyétől, jellegétől függ 
– Milyen pontossággal akarjuk a hiba helyét és méretét meghatározni - szűrő 

(screening) jellegű vizsgálat, vagy elemző vizsgálat 
– Mikor végezzük a vizsgálatot: gyakoriság, leállás alatt vagy üzemelés közben 

végezhető? 
– Vizsgálati feltételek: ürítés, szigetelés bontás, stb. szükséges-e? 

 



Nagyleállások hatékonyságának növelési lehetőségei – 
korszerű vizsgálat-tervezési és NDT vizsgálati 
módszerek alkalmazásával 

• Megalapozott vizsgálati terv készítése (RBI) előzetesen – ne írjunk 
elő indokolatlan vizsgálatokat, megfelelő hatékonyságú vizsgálatok 
alkalmazása – módszer, gyakoriság  

• Szükséges vizsgálati körülmények mérlegelése – időszükséglet, ktsg. 
• Korszerűbb (pontosabb, gyorsabb, nagyobb területet átfogó) 

vizsgálati módszerek alkalmazása 
• Szűrővizsgálatok leállás előtti elvégzése – ha technikailag lehetséges 

(pl. hőmérsékleti korlátok) 
• Szigetelésbontás nélküli vizsgálati módszerek alkalmazása 
• Ürítés nélkül, kívülről végezhető vizsgálatok alkalmazása (pl. PAUT) 



Fejlett inspekciós módszerek alkalmazhatósága 
– a Corrosion Upgrade Project (CUP) keretében 
 • A projekt fő célkitűzései: 

– Az új roncsolásmentes vizsgálati módszerek gyakorlati alkalmazhatóságának 
bemutatása a Dunai Finomító technológiai berendezésein. 

– A bemutatott vizsgálati módszerek értékelése és validálása. 

• A projekt 2013-ban kezdődött, és folytatódott 2014-ben, 2015-ben és 
2016-ban, melynek során különböző vizsgálati módszerek 
demonstrálására és értékelésére került sor. 

• A vizsgálatok elvégzése alvállalkozók bevonásával történt 
(anyagvizsgáló vállalatok vagy a vizsgáló berendezések értékesítői) 

• A BZN Kft. volt a projekt során a fővállalkozó, feladata az egyes 
vizsgálati módszerek független szakmai értékelésének elvégzése volt. 
 

 

 
 



Elvégzett roncsolásmentes vizsgálatok 
Ultrahangos/akusztikus: 
• LRUT– Nagy hatótávolságú ultrahangos vizsgálat 
• Scanning UT – Hibakereső scanning ultrahangos vizsgálat 
• PAUT – Fázisvezérelt ultrahangos vizsgálat 
• UPR – Ultrahangos impulzus visszhang vizsgálat 
• APR – Akusztikus impulzus visszhang vizsgálat 
Mágneses/elektromágneses: 
• Incotest – Impulzus gerjesztésű örvényáramos technika 
• SLOFEC – Alacsony frekvenciás örvényáramos csővizsgálat 
• MFL – Magnetic flux leakage – Mágneses fluxus szivárgás vizsgálat 
• MMM– Fém mágneses memória módszer 
 Radiográfiás: 
• Digital radiography – Digitális (foszforlapos) radiográfia 
• Video radiography – Valós idejű radiográfia 
• Kinepict technology – Kinetikus képalkotás 
Optikai: 
• Holografikus feszültség analízis 
Modellezés: 
• CIVA – Szimulációs szoftver roncsolásmentes vizsgálatokhoz 

 
 



Ultrahangos technika: LRUT (Nagy hatótávolságú ultrahangos vizsgálat) 
 

A vizsgálóegység összeállítása 
A hagyományos ultrahangos 

vizsgálathoz hasonló leképezés 

A módszer során nem nyalábolt ultrahang hullámokat juttatunk az anyagba, hanem  
alacsony frekvenciás (10-100 kHz) felületi vagy sík hullámokat. 

Síkhullámok 
Longitudinális  

Torziós 

Hajlító 



LRUT - Vizsgálati tapasztalatok és 
alkalmazhatóság  
 Vizsgált berendezések: 

• DAV2-PEM közötti, újonnan beépített Rec.2-es vízvezeték ~60m-es szakasza. 
• DAV3 üzem, 102j torony DN600-as páracső  
 
Vizsgálati tapasztalatok: 
• A spirálvarratos hegesztés zajos válaszjelet eredményezett.   
• A vizsgált DAV2 csővezetékekről nem állt rendelkezésre elegendő információ, 

ezért nem volt lehetséges a vizsgálati eredmények korrekt értékelése. 
• Kimutathatósági pontosság: 9%-os anyagfogyás (a keresztmetszethez 

viszonyítva) mutatható ki. 
• A páracsövön 5 anomáliát találtunk, melyek közül egy magas prioritásúnak lett 

értékelve a további vizsgálatokhoz. 
 

 



A-kép 

A vizsgáló eszköz egy önjáró, mágneses illesztésű vizsgáló keretre felszerelt merőleges 

besugárzású ultrahangos vizsgálófej. 

Rövid idő alatt nagy terület vizsgálható.  Gyors és pontos vizsgálati módszer. 

Nagy méretű, szabad felületek vizsgálatára ajánlott – pl. tárolótartályok 

Ultrahangos technika: Szkenneléses ultrahang 
vizsgálat (merőleges besugárzással) A vizsgálat folyamata 



Szkenneléses ultrahang vizsgálat – vizsgálati 
tapasztalatok és alkalmazhatóság 

Vizsgált berendezések: 
• GOK 3 üzem K801 kolonnájának falán, két ~1 m2-es terület 
• A szükséges csatolást folyamatos víz táplálásával oldottuk meg, ami egyben a 

vizsgálófej hűtését is biztosította. 
• Üzem közbeni vizsgálat, a berendezés hőmérséklete ~70 °C volt. 
Tapasztalatok: 
• A vizsgáló eszköz kerete és mágnestalpai nagy méretűek, így kis helyen nehezen 

rögzíthető. 
• A vízcsatolás nem volt minden esetben megoldható. 
• A vizsgáló berendezés működéséhez elektromos hálózat szükséges.  
• Nagy méretű, szabad felületeken jól alkalmazható.  
• Falvastagság csökkenés a vizsgálati helyeken nem volt tapasztalható. Csak 

gyártási eredetű hibákat (zárványokat) találtunk. 
 



Ultrahangos Technika– PAUT (Fázisvezérelt Ultrahangos 
vizsgálat) 

• A fázisvezérelt vizsgáló fej több elemből (piezoelektromos kristályból) áll, amelyek egymástól 
függetlenül képesek működni.  

• A sugárnyaláb irányításával a kimutathatósági valószínűség növekszik. 
• A hangnyaláb lengetésével a fókuszmélység és a hangnyaláb lineáris mozgása is 

vezérelhető.  
• A hibák (repedések is!) pontos mérete és elhelyezkedése 3D-ben is meghatározható. 



PAUT– Vizsgálati tapasztalatok és 
alkalmazhatóság 
 Vizsgált berendezések: 

• 1-1 m hosszúságú hegesztési varratok a GOK3 K-
801 kolonnán és a HDS K101 kolonnán.  

• Vizsgálat: a hegesztési varrat mindkét oldaláról; a 
vizsgálófej manuális mozgatásával. 

Tapasztalatok: 
• A helyszíni vizsgálat előtt szükséges  a vizsgáló 

berendezés laboratóriumi beállítása, felkészítése a 
vizsgálatra, a vizsgálandó berendezésről 
rendelkezésre álló előzetes információk alapján. 

• Szabványosított referencia próbatestek alkalmazása. 
• A vizsgálat viszonylag gyorsan kivitelezhető, a 

kiértékelése azonban időigényes. 
• Nem találtunk hibát. 

 



Ultrahangos és akusztikus technika – DUETTM vizsgálat 

APR – Acoustic Pulse Reflectometry (Akusztikus impulzus visszhang 
vizsgálat) 
Akusztikus hullámok visszaverődésén alapuló vizsgálat 

DUETTM – az UPR és az APR technika együttes alkalmazása. 

UPR – Ultrasonic Pulse Reflectometry (Ultrahangos impulzus visszhang 
vizsgálat) 
Ultrahangok visszaverődésén alapuló vizsgálat (jelen esetben: LRUT) 

 A csőben lévő közegben kialakuló akusztikus hullámok reflexióinak és frekvencia-változásainak 
(elhangolódásának) elemzése. Kis átmérőjű csövek (∅6mm – ∅100mm), tipikusan hőcserélők 
vizsgálatára ajánlott. 



APR és UPR Technikák – vizsgálati tapasztalatok 
és alkalmazhatóság 

Vizsgált berendezések: 
• 5 hőcserélő cső vizsgálatára került sor: ∅25 mm, s=2mm  
Vizsgálati tapasztalatok: 
• Az UPR szondának pontosan illeszkednie kell a vizsgált cső falához. A különböző 

csőátmérők különböző szondákat igényelnek.  
• U-alakú hőcserélő csövek is vizsgálhatók.  
• A belső lerakódások zavarhatják az APR technika akusztikus jelét. 
• Speciális képzettséget igénylő technika – elsősorban az értékelésnél.  
• Kimutathatósági határok:   

– Eltömődés:  5.0% 
– Erózió vagy általános korrózió okozta falvastagság csökkenés:  5.0% 
– Pitting: 20.0% 

• APR – főleg lerakódások és lyukadások kimutatására; UPR – falvastagság 
csökkenés mérésére. 

• Csak lerakódásokat találtunk. 
 

 
 

 



Impulzus gerjesztésű örvényáramos technika - 
Incotest  

(mm) 

Az impulzus gerjesztésű 
örvényáramos technika mérési elve: 

A változó mágneses mező a felületen 
örvényáramot indukál. Különböző 
frekvenciájú, pulzáló mágneses mező 
alkalmazása. 

A válaszjel amplitúdó-csillapodásából 
lehet következtetni a maradó 
falvastagságra.  

Az örvényáramos válaszjel referencia 
válaszjellel kerül összehasonlításra. Elektromos gerjesztés időben változó 

frekvenciával.  
 



Impulzus gerjesztésű örvényáramos 
technika - Incotest 
Szigetelésen keresztül is  
vizsgálható a berendezés. 



Incotest – Vizsgálati tapasztalatok és 
alkalmazhatóság 
 Vizsgált berendezések: 

• HDS üzem K 101 üzemen kívüli kolonnájának köpenye: 3 db vizsgálati helyen, 
ebből kettő szigetelésen keresztül (s=52; 50; 40 mm) 

• FCC üzem főtorony kupola (szigetelésen keresztül); s=12 mm 
• A mérési területeken egy 150 x 150 mm-es háló csomópontjaiban végeztük el a 

méréseket – ezt a felosztást a szonda mérete határozta meg. 
Vizsgálati tapasztalatok: 
• Szigetelt berendezések is vizsgálhatók. 
• A vizsgálható maximális falvastagság 40 mm.  
• Nem állt rendelkezésre információ a névleges falvastagságról, valamint 

referencia próbatest sem állt rendelkezésre.  
• 15-20% falfogyás volt mérhető.  
• Nagyobb terület átlagos falvastagsága határozható meg a vizsgálati technikával. 

A módszer általános korrózió vizsgálatára ajánlott, szűrővizsgálatként. 
 



Örvényáramos vizsgálat: SLOFEC külső és belső csővizsgálat 
SLOFEC: Saturation LOw Frequency Eddy Current (Alacsony frekvenciás örvényáramos 
csővizsgálat) 
Előmágnesezéssel kombinált (telítésbe vitt), alacsonyfrekvenciás örvényáramú eljárás.  

SLOFEC® Corrosion Detection October 2000
PRINCIPLE OF SLOFECPRINCIPLE OF SLOFEC®®

EDDY CURRENT 
SENSORS

MAGNET

TEST PIECE MAGNETIC FIELD 
LINES DEFECT COMPRESSED 

MAGNETIC 
FIELD LINES

SSaturationaturation LOLOww FFrequency requency EEddy ddy CCurrent urrent ®®

SLOFEC: A szonda érzékeli a mágneses fluxus-
sűrűséget a csőfalban.  

Egy ún. poláris impedancia diagram rajzolható. 

Falvékonyodásra, repedésre lehet következtetni.  

Külső csővizsgálat 

Belső csővizsgálat 



SLOFEC belső és külső csővizsgálat – vizsgálati 
tapasztalatok és alkalmazhatóság  

Vizsgált berendezés: 
• DN 300-as csővezetéket vizsgáltunk kivülről és belülről is.  
Vizsgálati tapasztalatok: 
• A csővezeték geometriai deformitása (ovalitása) akadályozhatja a belső 

vizsgálatot.  
• Nagyobb emelkedőn nem tud átmenni az önjáró szonda. 
• 1,5 D ívben még be tud kanyarodni a csőbenjáró szonda is. 
• Az egyenetlen varratok (gyökbelógás) akadályozhatják a belső vizsgálatot.  
• Az újabb kialakítású belső szonda már nagyobb átmérő különbségeket is képes 

áthidalni. 
• A külső szkennerrel is gyors a vizsgálat operatív része. A kiértékelés hosszabb 

időt vesz igénybe. 
• Speciális képzettséget igénylő technikák (elsősorban az értékelésnél.) 
• Falvékonyodás, repedés és deformáció egyaránt kimutatható. 
• A vizsgált szakaszon hibát nem találtunk. 



Mágneses fluxus szivárgás (Magnetic Flux Leakage - MFL) 
vizsgálat 

Hall-effektus:  

Árammal átjárt vezetőn, mágneses tér hatására 
az áram és az erőtér irányára merőleges 
feszültség ébred. 

• Az acél felmágnesezése egy erős mágnessel történik. Ahol hiba van az anyagban, 
ott a mágneses tér kilép („kiszivárog”) a fémből. 

• A felmágnesezett munkadarab körüli mágneses fluxus változását mérhetjük Hall-
szondával. 

A módszer csővezetékek, nyomástartó 
berendezések és tartályok 
vizsgálatára ajánlott, elsősorban 
korróziós hibák kimutatására, de 
alkalmazható repedések és 
deformációk kimutatására is. 



MFL vizsgálat – vizsgálati tapasztalatok és 
alkalmazhatóság 
 Vizsgált berendezések: 

• Két csővezeték: DN500 és DN600 recirk. vízcsövek. 
Vizsgálati tapasztalatok: 
• A relatíve kis méretű szkennerrel gyors vizsgálat lehetséges. A vizsgáló 

berendezés könnyen kezelhető. 
• Vékony festékrétegen keresztül is lehetséges a vizsgálat, mivel a szonda 

nem érintkezik a felülettel.  
• A külső és belső hibák között nem tesz különbséget.  
• Érzéketlensége csak durva előszűrésre teszi alkalmassá. 
• Az alkalmazott fizikai elvek alapján a jelenleginél érzékenyebb eszköz is 

kifejleszthető lenne.  
• Külső korróziós hibát találtunk a vizsgált csőszakaszon. 

 
 



MMM – Fém mágneses memória módszer vizsgálat 
• A vizsgált berendezés mágnesezettségének intenzitását vizsgálja – az örvényáramos 

vizsgálathoz hasonlóan. 
• Nincs szükség külön felmágnesezésre (segédenergia bevitelére) – az örvényáramos 

vizsgálattól eltérően. 
• Lehet kontakt és nem kontakt vizsgálat. Szűrő jellegű vizsgálat. 
• A vizsgálat a feszültséggyűjtő helyekre érzékeny (bemetszés, inhomogenitás, stb.) 
 A mágneses tér eloszlása a 

vizsgált berendezés hossza 
mentén.  

A mágneses tér változásának 
(gradiens)  nagysága a vizsgált 
berendezés hossza mentén. 



MMM vizsgálat – Vizsgálati tapasztalatok és 
alkalmazhatóság 
 

Vizsgált berendezések: 
• Föld alatti recirkulációs vízvezeték kb. 300 m hosszúságú szakasza 
• DHDS üzem: K101-es üzemen kívüli kolonnája.  
• DAV 2  üzem:  108-as üzemközi transzfervezeték 
• Validáló vizsgálat a DDCU D101 és D102 páravezetékeken (hagyományos 

ultrahangos vizsgálat elvégzése is megtörtént a vizsgált szakaszon) 
Vizsgálati tapasztalatok: 
• Külső elektromágneses zajok zavarják a vizsgálatot – csőkereszteződések, 

elágazások, és elektromos vezetékek közelsége. 
• Nagyon fontosak az előzetes információk a vizsgálandó berendezésről 

(geometria, hegesztési varratok) – ellenkező esetben a vizsgálati eredmények 
nehezen kiértékelhetőek. 

• Különböző fajta vizsgáló fejek állnak rendelkezésre -  széleskörű 
alkalmazhatóság. 

• A vizsgálat közben valós hibát nem találtunk a vizsgált berendezéseken (a 
hegesztési varrat által okozott feszültséggyűjtés volt kimutatható). 
 



Szimulációs szoftver alkalmazhatósága a vizsgálattervezésnél 

A vizsgálati folyamat 

 Adatgyűjtés  

 A vizsgálati kritériumrendszer 

 Vizsgálati terv és eljárás utasítás  

 Vizsgálati környezet előkészítése 

 Készülékbeállítás  

 Vizsgálat végrehajtása 

 Feljegyzések készítése, adatrögzítés  

 Értékelés 

 Vizsgálati jegyzőkönyv  

 Utólagos elemzések 

        Vizsgálati terv és eljárás utasítás 

 

        

 

 

 

 

        Utólagos elemzések 

Vizsgálatmodellező szimulációs szoftverek alkalmazása 



Szimulációs szoftver alkalmazhatóságának bemutatása a 
vizsgálattervezésnél 

• A javító hegesztések és a heterogén hegesztési varratok nehezen vizsgálhatóak. 
• A hibák detektálhatósága és pontos méretezése érdekében fontos az optimális vizsgálati 

paraméterek pontos meghatározása a vizsgálat megkezdése előtt. 
• A modellezés használható az UT vizsgálat tervezésére és értékelésére; helyettesítheti a 

laboratóriumi kalibrációt! 
• A szimulációs szoftver különösen hasznos komplex geometriájú és heterogén anyagú varratok 

vizsgálat-tervezése és  kiértékelése esetében. 
• Külső vizsgálat alkalmazási lehetőségének elemzése. 

Mesterséges hibákkal ellátott 
varratminta. 
A vizsgálatot végző személy 
nem ismerte a hibák számát, 
jellegét és elhelyezkedését. 



Modellezés és valós vizsgálat – az 1-es számú hiba 
esetében 

Modellezés más 
lehetséges 
vizsgálati 
pozícióból – a külső 
felületről:  



A roncsolásmentes vizsgálati eljárások közvetettek. 

Nem a vizsgált eltérést (hibát) látjuk, hanem annak csupán egy transzformált 
képét. 

Nem az eltérés méreteit határozzuk meg, hanem az indikációét. 

Referencia hibákat alkalmazunk. 

Az eltérések pontos jellegét, méretét, helyét és helyzetét elemző 
vizsgálattal lehet meghatározni. 

Pontosság - Megbízhatóság 

A roncsolásmentest vizsgálatok lehetnek szűrő- és elemző jellegűek. 

NDT módszerekről… 



Az egyes roncsolásmentes vizsgálati eljárások 
alkalmazásának célja 

Vizsgálati módszer A vizsgálat alkalmazásának célja 

LRUT– Nagy hatótávolságú ultrahangos vizsgálat Szűrővizsgálat 

Scanning UT – Hibakereső scanning UH Elemző vizsgálat 

PA UT – Fázisvezérelt ultrahangos vizsgálat Elemző vizsgálat 

UPR – Ultrahangos impulzus visszhang vizsgálat Elemző vizsgálat 

APR – Akusztikus impulzus visszhang vizsgálat Elemző vizsgálat 

Incotest – Impulzus gerjesztésű örvényáramos technika Szűrővizsgálat 

SLOFEC belső és külső csővizsgálat Elemző vizsgálat 

MFL – Mágneses fluxus szivárgás vizsgálat Szűrővizsgálat 

MMM– Fém mágneses memória módszer Szűrővizsgálat 

Digital radiography – Digitális (foszforlapos) radiográfia Elemző vizsgálat 

Video radiography – Valós idejű radiográfia Elemző vizsgálat 

Kinepict technology – Kinetikus képalkotás Elemző vizsgálat 

Holographic stress analysis – Holografikus feszültség 
analízis 

Elemző vizsgálat 

CIVA – Ultrahangos szimulációs szoftver Segíti a vizsgálattervezést, a vizsgálatra felkészülést 
és a vizsgálat kiértékelését 



Vizsgálati módszer A vizsgálat célja Szükséges előzetes információk A vizsgálat korlátai Fajlagos költség 

INCOTEST Maradék falvastagság mérése Névleges falvastagság, szigetelés 
típusa, anyagminőség  

max. 40 mm falvastagság, 
szigetelő anyag minősége 100000 Ft/m2 

UT scanning Maradék falvastagság mérése 230 V hálózat, víz utánpótlás, 
hozzáférhetőség, anyagminőség Csak ferromágneses anyagokra 30000 Ft/m2 

Digital radiography Maradék falvastagság mérése 
és térfogatos hibák kimutatása Geometriai adatok 15 mm falvastagság 6000 Ft/felvétel 

Real time radiography Maradék falvastagság mérése Geometriai adatok 15 mm falv. és hozzáférhetőség 10000 Ft/felvétel 

Kinepict technology Belső áramlási folyamatok 
megismerése 

Geometriai adatok, 
anyagminőség 

10 mm falv. (sugárforrás 
intenzitásától függ) és 
hozzáférhetőség 

500000 Ft/vizsgált terület 

MFL Pipeline scanning Maradék falvastagság mérése 
és repedések kimutatása Belső csőátmérő, anyagminőség 15-16 mm falvastagság 5500 Ft/m 

LRUT Maradék falvastagság mérése 
és repedések kimutatása 

Külső csőátmérő, szigetelés, 
anyagminőség  

Egyenetlen geometria, tagolt 
csővezeték, hangvezető belső 
közeg, szigetelés minősége  

2797200 Ft/nap (4 
vizsgálati hely) 

Slofec external scanning Maradék falvastagság mérése 
és repedések kimutatása 

Külső csőátmérő, szigetelés, 
anyagminőség  Nem ferromágneses anyag 2000-3000 Ft/m  

Slofec internal scanning Maradék falvastagság mérése 
és repedések kimutatása Belső csőátmérő, anyagminőség Nem ferromágneses anyag 5500 Ft/m  

PAUT Hibakimutatás Geometriai adatok, szigetelés, 
anyagminőség 

6 mm falvastagság alatt nem 
szabványos, geometriai 
megfontolások 

12.000 Ft/m 

Holographic stress 
analysis  

Feszültségállapot 
meghatározása Szigetelés, anyagminőség 

A vizsgálathoz a felület 
megmunkálása szükséges, a 
berendezés üzemi rezgése 

20 000 Ft/vizsgált terület 

DUETTM, DolphinTM 
Maradék falvastagság mérés, 
lyukadás, lerakódások 
kimutatása 

Belső csőátmérő 
Egybefüggő lerakódás, a vizsgáló 
szonda közvetlen környezetében 
érzéketlen  

2800 Ft/csővezeték 

MMM 
Üzemelő szerkezetek hibáinak 
és a feszültség-gyűjtő helyek 
kimutatása 

Anyagminőség, mágnesezettségi 
előélet, környezeti mágnesesen 
zavaró tényezők 

Korábbi felmágnesezés, 
mágnesesen terhelt környezet, 
nem ferromágneses anyag 

90000 Ft/km (föld alatti 
csővezeték) 
22500 Ft/m2 (föld feletti 
berendezés) 
9000 Ft/m (varrat) 



Összefoglalás 

• A roncsolásmentes vizsgálati eljárások közvetett eljárások – a 
megjelenített vizsgálati képeken a hiba indikációként jelenik meg. Az 
indikációk mérete és pozíciója meghatározható, referencia 
összehasonlító etalonokon végzett mérések alapján.  

• A hibák kimutathatósági valószínűségének és mérési pontosságának 
szempontjából fontos, hogy a vizsgáló tisztában legyen a várható 
hibák tulajdonságaival – kockázatalapú vizsgálat tervezés!!!! 

• A roncsolásmentes vizsgálati eljárások lehetnek szűrő és elemző 
vizsgálatok. 

• Adott esetekben egyfajta roncsolásmentes vizsgálat önmagában nem 
elegendő, átgondolt kombinációjukkal kapjuk a legtöbb hasznos 
információt a vizsgált berendezésről. 

• Nagyleállások hatékonysága javítható megfontolt, szakmailag 
megalapozott vizsgálat tervezéssel! 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!  
              

   www.bayzoltan.hu 
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