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ÖZET

RADYOGRAFİN TEST İÇİN İLGİLİ KOD VE STANDARTLARIN
KARŞILAŞTIRILMASI

Radyografik test için ulusal ve uluslararası birçok kod ve

standartlar vardır. Bu çalışmada bu standartların karşılaştırılması

ve yarı gölge şartları, kontrast gereksinimleri ve ışınlama

düzenlemeleri gibi radyografik şartların detaylı bir analizi

verilmiştir.

ABSTRACT

COMPARISON OF CODES AND STANDARTS FOR RADIOGRAPHIC INSPECTION

This report compares the procedurel requirements and

acceptance criteria for radiographie inspections specified in the

relevant national and international codes and standarts. In

particular, detailed analyses of inspection conditions such as

exposure arrangements, unsharpness requirements, and contrast

requirements are given.
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Gir j ş

Radyografik mu&yenede kulla- ve standartlar

Tablo l'de verilmiştir. Diğer ,1ar Fransanın

kullandığı AFNOR ve İngiltorenin k. ?. Uluslararası

Kaynak Enstitüsü (1IW)'nün Avrupa ülke sinden dolayı,

Avrupa standartlarının tümünün genel nzerdir. Ancak

Amerikan ve Avrupa standartlarıyla bir . ıpıldığında, bu
t.

standartlar arasında endüstriyel radyogr lede bazı temel

farklılıklar olduğu görülebilir. Bu farklılıklar :

tik olarak, Uluslararası ISO ve DİN standartlarında iki farklı

test sınıfı mevcuttur. Klas A normal muayene gereksinimleri olan

teknikleri tanımlarken, Klas B nükleer uygulamalarda kullanılan

kritik malzemeler gibi daha hassas malzemelerin muayenesinde

kullanılır. ISO/DIN standartlarına göre Klas A, ASME Basınçlı

Kaplar Bölüm 5'e karşılık gelir. Diğer taraftan ASTM/ASME'ye göre

yapılan Tahribatsız muayene ISO/DIN standartlarının tüm

gereksinimlerini karşılamaz.

İkinci olarak, Amerika ve Avrupa'da kullanılan penetremetreler

ASTM E 747 telli penetremetrelerin haricinde önemli ölçüde

farklıdır. Plaka şeklindeki penetremetreler Amerikada kullanılırken

Avrupa ülkelerinde telli, basamak veya delikli penetremetreler

oldukça sık kullanılır. Telli penetremetreler radyografik

hassasiyet veya görüntü kalitesinin kantitatif değerlendirmesini



sağlar. Çünkü her penetremetre çeşitli çaplarda delik veya telden

oluşan bir grubu içerir ve radyografik hassasiyetin belirli bir

sınırını kapsar.

Diğer taraftan ASTM/ASME'de kullanılan penetremetreler sabit

kalınlığa sahiptir. Bu kalınlık genellikle test malzemesinin

%2'sine karşılık gelir. Kontrast, kabul-red kriterleri şeklinde

değerlendirilir. Bu durum, Amerikan ve Avrupa standartlarının

kontrast gereksinimlerinin, özellikle radyografin geometrik veya

kaçınılmaz yarı gölgesi gibi tel veya delik çapı aynı büyüklükte

olduğu zaman doğrudan doğruya karşılaştırılamayacağını gösterir.

Üçüncü olarak, farklı malzemelerin kompleks ve çeşitliliği,

döküm veya kaynak gibi özel kabul kriterleri için imalatçının imkan

vereceği kalite sınıfını kapsayan bir sistem gerektirir. Test

edilecek dökümler veya kaynakların hepsi için belirtilen aynı

kalite gereksinimleri, müşterilerin genel tecrübesi, ekonomik

sonuçlar da göz önüne alındığında hepsi için aynı değildir. DİN

standartları, kaynaklar için 4, dökümler için ise 4 ve 5 kalite

sınıfını içerdiği için uygun kalite sınıfının seçimi ve Tahribatsız

Test (NDT ) kabul kriteriyle ilgili dizayn mühendislerinin

tavsiyeleri Seviye 3 personeli için büyük problemdir. ASTM

standartları ve ASME kodu Avrupada sık sık kullanılır. Bunun için

bu standartlarla ilgili temel bilgiler de gereklidir.



1.1 GENEL TEST ŞARTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Radyografin güvenilirliği ve kalitesi birçok faktöre bağlıdır.

Aşağıdaki bölümler ASTM/ASME ve ISO/DIN Standartları tarafından

belirtilen muayene şartlarındaki gereksinimleri karşılaştırır.

1.1.1 FİLM ve EKRANLAR

ISO/DIN standartları tarafından belirtilen ve genel olarak

kullanılan muayene şartlarında Klas A için en az orta tanecikli

filmler kullanılırken, Klas B için genellikle ince tanecikli

filmler kullanılmalıdır. Ancak bu uygulama yüksek enerjilerde ve et

kalınlığı 50 mm den büyük malzemeler için geçerli değildir. X-

ışınları ve Ir-192 için metal ekran kalınlığı 0.25-0.02 mm

arasında, Co-60 radyasyon kaynağı için ise 0.2-0.7 mm arasında

olmalıdır. İri taneli (yüksek hızlı filmler) ve tuz

şiddetlendiricili ekranlar için ilgili standartlarda belirleyici

bir limit yoktur, özet olarak film ve ekranlar için gerekli

şartlar, radyografik filmlerin hızları için bir ölçü olmamasına

rağmen, ASTM/ASME ve ISO/DIN standartları için büyük ölçüde

aynıdır.

1.1.2. RADYOGRAFİK YOĞUNLUK

Yoğunluk sınırları ile ilgili kod ve standartlar da Tablo 2'de

verilmiştir. Bu verilerden de görülebileceği gibi, gerekli



yoğunluklar arasındaki fark küçüktür. ASTM/ASME standartlarında

plaka şeklindeki penetremetreler için radyografik yoğunluk, filmde

ilgili alan üzerinde ve penetremetre boyunca, ISO/DIN

standartlarında ise farklı olarak uniform bölgede ölçülmelidir.

ISO/DIN standartlarına göre ilave görüntü kalitesi göstergesi (IQI)

kullanımı, ASTM/ASME standartlarında yoğunluk değişimi % ±15 - %

±30 limitlerinden daha büyük şekilde değişiyorsa gerekmez. Ancak

ilave IQI (penetremetre) kullanımı pratik olarak iyi bir

uygulamadır.

1.1.3. IŞINLAMA DÜZENLEMELERİ

Genel olarak kaynak, test edilecek malzemenin et kalınlığı ve

kaynak boyutuyla uyumlu minumum odak-film mesafesini sağlayacak

şekilde yerleştirilmelidir. Avrupa ülkelerindeki Endüstriyel

Tahribatsız Test uygulamalarında, standart odak-film mesafesi

genellikle 700 mm olacak şekilde seçilir. Ayrıca 500 ve 1000 mm'lik

mesafeler de kullanılır. ISO/DIN standartlarında ışınlama

düzenlemeleri ASME standartlarının gereksinimleriyle uyumludur.

İlave olarak ISO ve DİN standartları (saplama kaynağı için)özel

ışınlama düzenlemeleri içerir. Buna karşın ASME Bölüm A, Makale 2

iyin böyle bir uygulama yoktur. Kaynak yüzeyine dik pozisyonda,

radyoaktif kaynak ile yapılan çift cidar ışınlama tekniğinde (ASME

standart! uına göre D ve F deki düzenlemeler) ASME için gerekli

olan küçük bir açı DİN standartları için uygun değildir. ISO/DIN ve

ASME standartları, test malzemesi üzerinde bölgesel işaretlemeler

•stub-welding



bölgesel işaretlemeler yapılmasına izin vermektedir. Bu uygulama

günlük endüstriyel radyografi için kolaylık sağlar.

1.1.4. KAYNAK-FİLM MESAFESİ

Endüstriyel radyografide kaynak-film mesafesi, ışınlama zamanı

ve geometrik yarıgölge düzenlemeleri arasındaki kabule dayanır.

ISO/DIN standartları maksimum kaynak-film mesafesini gerektirir.

Kaynak boyutu F, kaynak-malzeme mesafesi D
Q
 ve malzeme kalınlığı

t'ye bağlıdır.

klas A için = 7,5 t
2/3
 (la)

D
0

klas B için =15 t
2
'
3
 (lb)

la ve lb denklemleri Şekil l'de grafik olarak gösterilmektedir.

Uygulamalarda gerekli minumum kaynak-malzeme mesafeleri, ISO/DIN

standartlarının tamamlayıcısı olan özel nomogramlardan alınır.

Dairesel kaynakların radyografisinde, merkezi kaynak tekniği ile en

uygun ışınlama pozisyonu için kaynak-malzeme mesafesi (DQ) , gerekli

mesafenin %50'sine kadar azaltılabilir. Geometrik şartlar, (la,lb)

geometrik yarıgölge ( U ) ile doğrudan ilgisi olması nedeniyle,
D

ISO/DIN ve ASTM/ASME arasındaki karşılaştırma yarıgölge şartlarına



dayandırılır. Buradaki ilginç nokta, ISO/DIN standartlarında

kaynak-film mesafesi , ASTM/ASME standartlarının öngördüğünden daha

büyüktür.

1.1.5. GAMA KAYNAKLARININ SEÇİMİ ve X-ISINLARININ ENERJİSİ

Radyografik hassasiyet ve bunun belirleyicisi olan bir hatanın

saptanabilmesi, radyasyon enerjisiyle ters orantılı olduğu için X-

ışını tüpünün voltajı, izotop kullanımı için gerekli sınırlamalar

radyografik muayene için tüm standartlarda belirtilir. Maksimum

izin verilebilir X-ışını voltajları Şekil 2 ' de görülmektedir. ASME

standartlarına benzer olarak, ISO/DIN standartları 50kV*ye kadar X-

ışı.nı voltajının artırılmasına izin verir. X-ışınlarının

kullanılmasının pratik olmadığı et kalınlığı ince olan malzemelerin

testinde, merkezi ışınlama pozisyonu gibi daha uygun çekim

şartlarının sağlandığı durumlarda, Ir-192 radyasyon kaynağının

kullanılmasını tavsiye eder. Ir-192 radyasyon kaynağı kullanımı

için en düşük kalınlık sınırları Klas B İçin 10 mm, ISO

standartları için 5 mm veya DİN standartlarında Klas A için 10 mm

dir. Burada uygun yarıgölge şartları sağlanmıştır. İlginç nokta

radyografik hasasiyet X-ışını ve gama kaynağı için 40 mm'den büyük

kalınlıklarda (>40 mm) aynı olmasına rağmen, gama kaynağının

kullanılması için üst sınır vardır. Şekil 3'de gama kaynağı için

kullanım sınırları gösterilmektedir. Uygun çekim şartlarında Iı—]92

için en düşük kalınlık 20 mm, Co-60 için 40 mm olarak

düşünülebiliri i r. Deneysel çalışmalar kontrast gereksinimleri ASME



5. T 243'in özel şartlarında ISO/DIN standartlarını (5mm veya 4mm)

da kapsayan kalınlık sınırlarının azalması durumunda Ir-192

radyasyon kaynağının kullanılabileceğini göstermiştir. Diğer

taraftan ISO standartları Klas A veya DİN standartları Klas B için

görüntü kalitesi gereksinimleri, Ir-192 kullanıldığı zaman 5 mm-20

mm'lik kalınlık sınırı üzerinde uygun olmadığı görülür.

1.1.6. YARIGÖLGE GEREKSİNİMLERİ

Yarıgölge analizi gereksinimleri toplam yarıgölgeye bağlıdır.

Toplam yarıgölge IL, IL (geometrik yarıgölge) ve IL (kaçınılmaz

yarıgölge)'yi kapsar ve İL ile gösterilir.

U
2

t
 = U

2

g
 + U

2
j (2)

Geometrik yarıgölge (U.ı, aşağıdaki denklemden de görüleceği gibi

geometrik faktörlere bağlıdır.

F t

U. = ( 3 )
6

F = Kaynak boyutu

t = Malzeme kalınlığı

D
n
 = Kaynak-malzeme arasındaki uzaklık



İç hatalar, malzemenin herhangi bir yerinde meydana

gelebileceği için 3 numaralı denklem hatanın malzemenin herhangi

bir yerinde oluşabilecek yarıgölge sınırını verir. Filme yakın

(yüzeysel) hatalar için U çok küçüktür ve ihmal edilebilir.

la ve lb denklemlerinden görüleceği gibi ISO/DIN

standartlarında yarıgölge gereksinimleri aşağıdaki gibidir.

tl/3

K l a s A i ç i n U = ( 4 a )

7.5

tl/3

K l a s B i ç i n U -- (4b)
D

15

Yarıgölge değerleri arasındaki karşılaştırma Şekil 4'de

verilmiştir. ISO/DIN standartlarına göre klas A, ASME kodunun

şartları ile uyumludur. ASME kodu ince malzemeler için yüksek

(0.05) geometrik yarıgölgeyi kabul eder. ISO/DIN standartlarının

felsefesine uygun olarak, 20 mm den küçük kalmlıklardaki

malzemelerin radyografisi düşük yarıgölge veya küçük hataların

belirlenmesi büyük kalınlıklarda daha kritik olduğu için daha iyi

görüntü kalitesi gerektirir. Diğer taraftan, ISO/DIN

standartları
1
 '.la kaynak-film mesafesinin artması nedeniyle daha

uzun ışınlama süresi gerekeceğinden daha katı yarıgölge şartlarını

gerektirir. Çünkü ISO/DIN standartları özel ışınlamalar (ASME 5,

8



Makale 2, Şekil 237f) için kaynak-film mesafesinin %50'sine kadar

azaltılmasına izin verir. Ancak bazı uygun ışınlama pozisyonları,

geometrik ve/veya yarıgölge şartlarından dolayı ASME standartlarına

uygun olabilir ancak DIN/ISO standartlarına uygun olmayabilir.

Kaçınılmaz yarıgölge (U-) (Film yarıgölgesi olarak da

isimlendirilir), genellikle ihmal edilebilir ve radyografin görüntü

kalitesi için daha az önemli olduğu düşünülebilir. Tablo 3'deki

deneysel veriler ASME standartlarına göre kabul edilebilir

geometrik yarıgölge limitlerinden daha küçüktür (şekil 4).

Kaçınılmaz yarıgölge {V-) büyük ölçüde etkin enerjiye ve

radyasyonun filtrelenmesine bağlıdır. Metalik ekran kullanılmadıkça

kullanılan film ve ekranın cinsine de az miktarda bağlıdır.

Halmshow'un deneysel çalışmaları kaynak-malzeme arasındaki mesafe

arttıkça geometrik yarıgölgenin azaldığını ve bu azalmanın

kaçınıJmaz yarıgölgeye yaklaştıkça da hatanın algılanmasının

arttığını göstermiştir. Böylece aşağıdaki denklem en iyi geometrik

muayene şartını sağlar.

U * u.

Burada ilginç olan, çift telli penetremetreler toplam yarıgölge

(U
t
)'nin değerlendirilmesine izin verirken, endüstriyel

radyografiye çok az uyarlanır.



1.1.7. KONTRAST veya HASSASİYET ŞARTLARI

Kontrast veya hassasiyet gereksinimleri genellikle IQI'nin

(Penetremetre) duyarlılığı ile belirlenir ve belirli radyografik

şartlar altında yerine getirilmelidir. ASTM/ASME ve DIN/ISO

standartlarının gereksinimleri analiz edildiği zaman 3 problemle

karşılaşılır.

1) Avrupa ve Amerikada kullanılan IQI (penetremetre) farklı

tiplerden oluştuğu için ilgili kod ve standartlarda kontrast

doğrudan doğruya mukayese edilemez. Bu nedenle kontrast

gereksinimlerinin analizi, tel ve delik gibi farklı IQI

(penetemetre) elementlerinin ayırt edilmesini tanımlayan

radyografik hassasiyete dayandırılır. Aşağıdaki tanımlar

hassasiyeti belirlemede kullanılabilir.

6 = (6a, tel hassasiyeti)

d
h

(6b, delik hassasiyeti)

(6c, plaka hassasiyeti )

10



Burada ; d
u
 ve d̂  görülebilen en küçük tel veya delik çapı

t = malzeme kalınlığı

t = plaka şeklindeki penetremetrenin kalınlığı

2) Toplam yarıgölge, karar verilen IQI (penetremetre)

elementinin boyutundan daha büyük olduğu zaman tel ve deliklerin

görülebilirliği dolayısı ile kontrast yarıgölge tarafından

etkilenir.

3) İlgili kod ve standartları kapsayan kontrast gereksinimleri

birçok radyografik şartlar için uygun olmayabilir, ( DİN 54109, ISO

2504 ve ASTM E 747), bkz. tablo 4

Özellikle, çift cidar görüntü teknikleri, Ir-192 ve Co-60

ışınlamaları ve et kalınlığı ince olan malzemelerin radyografik

muayenesinde, radyografik şartları yeniden gözden geçirmek

zorunludur. Görüntü kalitesi gereksinimleri ile ilgili pek çok

çalışma yapılmasına rağmen yeterli değildir. Görüntü kalitesi

gereksinimleri genellikle basamak şeklindeki fonksiyonlar (veya

eşdeğer tablo) tarafından belirtildiği için radyografik hassasiyet

testere dişi hat şeklinde grafik olarak gösterilir. Şekil 6,

hassasiyet gereksinimleri ve ASME tarafından verilen ayırt

edilebilir deliklerin boyutunu göstermektedir. Burada ilginç nokta,

zorunlu olarak görülmesi gereken delik çapının 4T den 2T'ye

değiştiği zaman radyografik hassasiyetdeki değişimin küçük

olmasıd r. İlave olarak alt ve üst hassasiyet seviyeleri ve

ortalama hassasiyet her kalınlık için tanımlanır. Aşağıdaki

analizler için şekil 6'da verilen alt ve üst hassasiyet seviyeleri

11



dahil edilmemiş ve sadece ortalama hassasiyetle karşılaştırma

yapılmıştır. ASTM ve ISO/DIN standartları tarafından verilen

hassasiyet gereksinimleri Tablo 4'de gösterilmiştir. Görüntü

kalitesi gereksinimleri için basamak şeklindeki fonksiyonlardan

dolayı bantların genişliği delik hassasiyeti için % 0.5 den, tel

hassasiyeti için %0.3 den azdır. Bu zıtlık teorik olarak

açıklanamadığı için deneysel çalışmalar yapılmış ve bunlar son

bölümde verilmiştir.

2. KABUL KRİTERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Kabul kriterleri tesis edilmesinde iki farklı yaklaşım mümkündür.

1) Deneysel yaklaşım işletme ve imalat tecrübesine dayanır. Bu

yaklaşım ile, işçilik normal kalite ve standarta göre

tanımlanabiliyorsa hata boyutu ve tipi ihmal edilebilir.

2) Teorik yaklaşım belli bir numunenin mekanik ve kırılganlık

özelliklerinin bilinmesine dayanır. Bu yaklaşım ile hata boyutları

belirli şartlarda hesaplanabilinir. Bu hesaplama sonucunda

malzemenin sağlıklı bir biçimde kullanım ömrü hakkında bilgi

edinilebLlinir. İlginç nokta, her iki yaklaşım da da bir kısıtlama

söz konusudur. Bu kısıtlamalar; ilk olarak tüm muayene metotlarında

hatanın saptanabilirliği sınırlıdır. Bu sınırlama hatanın

dizilişine, tipine ve de birçok deneysel faktörlere bağlıdır.

Kritik hataların (çatlak gibi) saptanabilirliği ve hata boyutu

kantitatif olarak teorik yaklaşımda çok zor yapılabilir. İkinci

olarak, malzeme işlev görürken yapılan tahribatsız test oldukça

12



güçtür. Çünkü muayene raporları ve kantitatif hata

değerlendirmeleri mevcut değildir. Bu tür hatalar malzeme işlev

görmeden önce, depolanma ve servis esnasında meydana gelen hatalara

bağlidir.

Muayene raporları ve hata değerlendirmeleri elde edilemediği

zaman parça işlev görürken tahribatsız test işlevlerini yapmak çok

zordur. Bunlara ilave olarak depolama ve servis öncesi belirlenen

hatalar dışındaki, işletme anında oluşan hatalar için yetersizdir.

Farklı ürünlerin karmaşıklığı ve çeşitliliği tahribatsız test için

kantitatif kriterlerle birlikte çeşitli kalite sınıfları sistemini

gerektirir. Böyle bir sistemle, dizayn mühendisi parçanın özel

şartlarından dolayı uygun kalite sınıfını seçebilir. Tahribatsız

test için böyle bir sistemin avantajı, şartları yeniden dizayn

prosedürlerine uygulamaktır. Ne yazık ki, ulusal kabul sistemi

kaynaklar için henüz yoktur. DİN 17245 kalite sınıfları dökümler

için çok kullanışlı bir sistemdir.

2.1. KAYNAKLAR İÇİN KABUL KRİTERİ

DİN 8563 kısım 3, farklı kalite sınıfları için sadece tanımlayıcı

bilgiyi kapsamaktadır. Bu nedenle ASME standartları ile kapsamlı

bir karşılaştırma mümkün değildir. Kantitatif bir değerlendirme,

DİN standartlarının iki sınıfının ASME standartlarına uygun

olduğun
1
 gösterir. Üçüncü ve dördüncü sınıflar ASME standartlarına

uygun değildir. Çünkü yetersiz nüfuziyet ve yetersiz kaynama kısmen

kabul edilebilir. Çatlaklar kesinlikle kabul edilmez. Ancak DİN
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standartları ASME standartları gibi basınçlı kaplar kodunu içermez

fakat birçok amaçlar için yaygın endüstriyel standartlar olarak

kullanılır. Aşırı yüklenmeye maruz kalan basınçlı kaplar veya

kaynaklar için kritik olmayan uygulamalarda kabul edilebilir.

Diğer nokta, lineer porozite ve cürufun toplam uzunluğu 12 t

referans uzunluğu içinde t'den küçük olduğundan değerlendirme için

çeşitli referans uzunlukları uygulanır. Toplam hata uzunluğu, film

boyutunun veya ASME spesifikasyonuna eşdeğer belirli kaynak

uzunluğunun %8'inden daha küçük olmalıdır ve bu durum endüstriyel

radyografik muayeneyi daha kolay bir duruma getirir.

2.2. DÖKÜMLER İÇİN KABUL KRİTERİ

Birçok şartnamede hatalar için kabul kriteri ASTM referans

radyograflarına dayanır.

DİN 17245 ile ASME'nin karşılaştırılması yapıldığında DİN klas

1 (hata tipi ve malzeme kalınlığı göz önüne alınmayarak kaynak

uçları için kalite şartlarını tanımlar) ASME'den daha katıdır. DİN

klas 2 (25-50 mm kalınlık sınırı içinde) ASME ile

karşılaştırılabilir. Fakat 50 mm'nin üzerindeki kalınlıklar için

ASME çok daha katıdır. Genelde ASME çekme süreksizliği için daha

yüksek seviyeleri kabul eder. Fakat daha düşük seviyelerdeki

porozite ve cüruf kritik sayılmayan hatalardır.
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3. KONTRAST VEYA HASSASİYET ÜZERİNE YAPILAN DENEYSEL

ÇALIŞMALAR, GEREKSİNİMLER

Kod ve standartlar tarafından oluşturulan kontrast veya

hassasiyet gereksinimleri doğrudan doğruya karşılaştırılamadığı

için radyografik deneyler farklı tiplerde IQI (penetremetre)

kullanılarak yapılmıştır, özellikle ISO/DIN standartlarında tel

şeklindeki IQI (ASTM E 747'e uygun), ASTM/ASME standartlarında

plaka şeklindeki penetremetre ( IQI ) ve BS/AFNOR standartlarında ise

basamak-delik şeklinde IQI kullanılmıştır. Detaylı penetremetre

(IQI ) dizaynı Metal Handbook'da bulunabilir. Çalışmaların deneysel

şartları Tablo 1 ' de verilmiştir. Çalışmalarda, Ir-192 kaynağının

sınırlı kullanımında 20 mm den küçük veya eşit kalınlıklar için

görüntü kalitesi şartları ve tel hassasiyeti için ASTM

gereksinimlerinin deneysel kontrolü üzerine odaklanmıştır. IQI'nin

(penetremetre) görülebilirliği tel ve deliklerin çapına bağlı

olduğu için 5 bağımsız film okuyucusu tarafından saptanmıştır.

Bilgilerin analizi denklem 6a, 6c de tanımlanan radyografik

hassasiyete dayandırılmış ve sonuçlar tablo 4'de verilmiştir.

Karışıklığa izin verilmemesi için ISO standartlarında kullanılan

IQI (penetremetre) ve diğer Avrupa ülkelerinde delikli basamak

şeklindeki penetremetrelerde, delik çapı ve basamak kalınlığı

aynıdır. Bu nedenle plaka hassasiyeti 2-1T olmalıdır.Bu değer

ASTM/ASME standartları tarafından verilen %1.4 eşdeğere karşılık

gelir.
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Aşağıdaki sonuçlar Tablo'4 deki listeden bulunabilir.

1) Elde edilebilir radyografik hassasiyet üzerindeki en önemli

etken radyasyonun enerjisidir.

2) İnce tanecikli filmler için radyografik hassasiyet,

kullanılan IQI'nin (penetremetre) tipine bağlı olarak orta

tanecikli filmlerden %10 veya %20 daha iyidir.

3) ASTM E 747'nin hassasiyet gereksinimleri endüstriyel

tecrübe ve deneysel sonuçlar ile uyumlu değildir.

2-1T eşdeğeri için belirtilen şartlar malzemenin tüm

kalınlığını kapsamaz. 2-2T eşdeğeri 20 mm den büyük kalınlıklarda

ve sadece X-ışınları ile elde edilmiştir.

4) ASME ve ISO/DIN standartlarının hassasiyet gereksinimleri

deneysel gözlemlere uygundur. ISO/DIN standartları tarafından

verilen klas 1 (test klas B) görüntü kalitesi için yüksek

hassasiyet 40 mm den küçük kalınlıklar için Ir-192 uygun değildir.

5) X-ışınları için ISO/DIN standartları klas B için orta

tanecikli filmlerin kullanılmasını tavsiye eder. Daha iyi kontrast

elde edilebilmesi için ince tanecikli filmler gereklidir.

6) DİN 54109 Klas 2'nin hassasiyet gereksinimleri, ince taneli

filmler ve ir-]92 kaynağı ile 10 mm'den aşağı kalınlıklar için

yerine getirilebilir. Şekil 7 çeşitli kod ve standartlarda

deneysel çalışmalar sonucunda elde edilen en düşük kalınlıklar için

kontrast gereksinimlerini göstermektedir.

7) X-ii; itilan için ISO standartı tarafından belirlenen delik

hassasiyetine orta tanecikli filmler ile erişilebilir. Ir-192
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kaynağı için ise ince tanecikli filmlerin kullanılması tavsiye

edil ir.

8) ASME hassasiyet gereksinimleri, ISO/DIN standartlarının

öngördüğü hassasiyet gereksinimlerinden daha az katıdır. T=5 mm

kalınlığında ve orta tanecikli filmler haricindeki tüm kalınlıklar

için X-ışınları ve Ir-192 kaynağı uygundur.

9) Tel, basamak-delik ve plaka hassasiyeti arasındaki,

bağıntılar Şekil 9 da verilmiştir. Farklı hassasiyetler arasındaki

oranlar ne radyasyon enerjisine ne de film tipine bağlıdır.

10) Karşılaştırılabilen değişik kod ve standartlarda gerekli

olan farklı hassasiyet şartlarının yeterliliği, Şekil 9 daki

hassasiyet eşdeğerleri kullanılarak en küçük kareler metodu ile

elde edilen eğim'den belirlenir.

11) 5 mm. kalınlığındaki bir numune için X-ışınları

kullanıldığı zaman elde edilen algılanabilir delik ve tel boyutu

d=0.1 mm, dı=0.2 mm, d =0.25 mm (10-1T) ve ince taneli filmler ile

Ir-192 radyasyon kaynağı kullanıldığı zaman dp=0.5mm (10-2T),

d =0.5 mm dir. Bu sonuçlar plaka şeklindeki penetremetrelerle,

düşük radyografik hassasiyetler de 4T deliğinin büyük çapından

dolayı kesinlikle tanınamayacağını gösterir.

12) 7 mın'den küçük kalınlıklar için değerlendirilen

hassasiyetler, kullanılan delikler ve tellerin minumum boyutları

tarafından etkilenir. Daha küçük tel ve delikler DIN/ASTM ve ASME

kodu tarafından belirtilir.

Sonuç olarak, radyografik bir görüntünün kontrastı tüm

yarıgölge (U
t
 ) , karar verilen detayların boyutundan büyük olduğu
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zaman yarıgölgeden etkilenir. Bunun sonucu olarak hassasiyet

gereksinimleri sadece yarıgölge ile bağıntı kurularak

tartışılabilinir ve bağımsızdır. Böylece küçük kalınlıklar için

(Bakınız Şek.4) kabul edilen büyük geometrik yarıgölge limitlerinin

ASME kodunun düşük hassasiyet gereksinimlerinde yeniden ele

alınmalıdır. Radyografik hassasiyet hataların ayırt edilebilmesi

için bir kriter değildir. Bilhassa çatlağın genişliği, küçük tel

veya deliğin çapıyla karşılaştırıldığında yarıgölgenin etkisi

önemli olur. Bu değişim, geometrik yarıgölge ile gösterilebilir.

Kontast veya radyografik hasasiyet sadece çok az değişirken, çatlak

için ayırt edebilme özelliği önemli ölçüde değişir.

4. SONUÇ :

Endüstriyel NDT spesifikasyonları, kod ve standartları dünyada

geniş ölçüde uygulanır. Bugün Avrupa veya Amerika tarafından

belirtilen prosedür ve kabul kriteri çok değişiktir. ISO

standartları birçok ülkede uyum sağlamış ve gelecekte uluslararası

uygunluk için temel değer olarak değerlendirilebilecektir.
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Uygulana alanı

Penetreıetreler

Kaynaklar için
«uayene
prosedürleri

Kaynaklar için
kabul
standartları

Dökümler için
test prosedürleri

Doküuier için
kabul
standartları

ISO

ISO/R :02?
ISO 2504

ISO/R 1106
(DO un'ye kadar
alın kaynağı)
ISC/R 947
(50 un'ye kadar
çevresel kaynak)
ISO 2405
(50-200 mı arası
•ilin kaynağı!

--

--

--

Aiimkan Kod ve
Standartları

ASKE Bölün 5,
Hakale 2 ve 22,
SE 94
ASTH E 142
ASTH E 747

ASHE Bölün 5,
Hakale 2 ve 22,
SE 94

ASTH E 94

ASHE Bolü» 8,2
Hakale 1-5,Kısın UW
Bîg.8

ASTH Ref,
Radyograflar E o30

ASHE Bölül 5,
Hakale 2 ve 22,
SE-94
ASTH E 34

ASHE Bölün 8.1,
üyg.7
ASTH
ref.radyograflar
E 446, E 188, E 280

DIîJ

DIH 54109,
Kısın 1 ve 1

DİN 54111,
Kısın 1

DİN 8563,Kısın 3
(Alın kaynağı için
4,Dolgu kaynağı için
'i kalite sırafı)

DİN 54111,
Kısın 2

DİN 17245
(5 kalite sınıfı!
CİN 1690 Kısın 2
(TasiaklC Kalite
sınıfı)

Açıklasalar

--

DİN için geçerli
olan şartlar aynı
Kananda ISO için-'
de geçerlidir,

--

--

DİN kabul
standartları ASTN
ref.radyograf E
466, E 188, E
280'e dayanır

Tablo 1: Döküm ve kaynaklar için
kod ve standartlar.

radyografik muayenede kullanılan
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ASME

ISO/DIN
Kaynaklar için

DIN
Dökümler için

X ışınları için S> 1.8
Y ışınları için S>2
Çok film tekniğine göre S>1.3
S
»ax =

 4

S> 1.7 Klas A
S> 2.0 Klas B
Üst yoğunluk sınırı yok

S>1.5
S>2.0
S>1.5 Klas B çok film tekniği
Üst yoğunluk sınırı yok

Tablo 2: Standartlarda kullanılan radyografik yoğunluk sınırları
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X-Isinlarinm enerjisi
veya y ışınlarının
tipi

100 kV
200 kV
300 kV
400 kV
Ir-192
Co-60

100 kV
200 kV
300 kV
400 kV

100 kV
100 kV
300 kV
300 kV
Ir-192
Ir-192
Co-60

ir-192
Ir-192
Ir-192
Co-60
Co-60
Co-60

Ekranlar

-

-

Pb
-
Pb
-
Pb
Pb

Pb
Pb
Pb
Pb
Pb
Pb

Çelik filtrenin
kalınlığı (mm)

Örnek
kalınlığına
eşit

5
20
40
40

4
4

40
40
20
20

—

20
40

-
20
40

Kaçınılmaz
yarıgölge
(mm)

0 . 0 5
0 . 0 9
0 . 1 2
0 . 1 5
0 . 1 3
0 . 3 5

0 . 0 4
0 . 0 6
0 . 0 8
0 . 11

0 . 0 3
0 . 0 4
0 . 1 2
0 . 17
0 . 14
0 . 2 0
0 . 5 7

0 . 1 7
0 . 2 3
0 . 2 9
0 . 4 8
0 . 5 2
0 . 5 5

Referans
no.

2

4

5

6

Tablo 3: Endüstriyel radyografide kullanılan film ve ekranlar için
kaçınılmaz yarıgölge sınırları
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t(u)

5

?

10

12

15

20

25

30

35

40

50

GEREKLİ RADYOGRAFİK H A S S A S İ Y E T L E R

ASTH E 74?

2-2T

-

1.1

1,3

1,0

1.1

1.3

1.3

1.3

1.4

1.6

l.ü

2-lT

-

-

-

-

0,7

0.8

0.6

0,8

0.7

1,0

0.8

DİN 54109
IQ Klass

I
£u

2.0

1.6

1,6

1.7

1,3

1.2

1.0

1.1

1,1

1.0

1.0

II

3.2

2.7

2,5

2,7

2.1

2.0

1.6

1.7

1.8

1.6

1.6

ISO 2504

X

-

-

-

1.7

1.3

1.2

1.0

1.1

1.1

1.0

1.0

ir

.

-

-

2.7

2,1

2,0

1.6

1,7

1.4

1.3

1,3

Co

-

-

-

-

-

-

-

2.7

2.S

2,5

2,0

ISO 2504

X

-

4.2

3.3

3,2

2,5

2.7

2.9

• 2.5

2.5

ir

\

-

-

-

6,7

5.J

4.0

3.2

3.3

2.9

2.5

2.5

Co

' h

-

-

-

-

-

4.2

3,5

3.1

3.2

ÂSKE
V '

T 2 6 2 . 2

S

7.1

6,1

5,3

4.4

3.5

3.5

2.8

2.9

2.1

2,2

1,7

ÖLÇÜLEN RADYOGRAFİK HASSASİYET

I r - 1 9 2 04 f i l a i

C . ,
<i

4,0

3.3

2,2

2.1

1.8

1,5

-

-

-

10,6

7,6

5.8

5.3

4.2

3,3

-

-

-

S

6.4

4.0

3 °

3.5.

3.1

2,6

-

-

Lı-132 D7 f i l a i

\

4.4

3.2

2.S

2.5

2,4

1,8

1.5

1.5

1.4

1.3

1.0

12,0

8.1

!U

5.6

5.3

4.1

3.4

2.8

2.9

2,5

?,8

E,5

6.1

4.6

3.8

3.1

2.8

2.2

2,5

1.8

1.9

Î - I ş ı ı u Bî f i l a i

2.2

1.6

1.9

1,6

1.6

1,2

1.2

1.1

1.1

1,0

1.6 | 1.0

\

4,2

3,6

3,9

, 3 , 4

3.3

3,0

2,6

2,4

2,4

2,2

1.9

3.5 .'

3.5

3.5

. 2 . 3

2.3

2,6

2.1

2.3

1.8

1.9

1.5

CN]

CM

Tablo 4: Tek cidar ışınlamaları için gerekli ve ölçülen
radyografik hassasiyetler



Malzeme Kalınlıkları

X-lşını kaynağı
Odak boyutu
Tüp voltajı

Ir-192 kaynak boyutu

Kaynak-film mesafesi

Geometrik yarıgölge

Film

Ekran

Penetremetreler

Radyografik yoğunluk

Banyo

5, 7 ,10,12,15,20,25,30,35,40,50 mm

4 20 kV
2x2 mm
ISO/DIN standartına göre

1.5 mm x 3 mm

500 mm

X-ışını için 0.02-0.22 mm
Ir-192 için 0.02-0.25 mm

Agfa-Gevaert D4 ve D7

0.02 mm. kurşun ekran

Plaka tipi (ASTM/ASME)
Tel tipi (ISO/DIN)
Delik tipi (ISO/AFNOR)

2.0-2. 7

Otomatik

Tablo "• • Deneysel çalışmalarda kullanılan radyografik şartlar.
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5 10 20

Kalınlık mm
SO 100

Şekil 1. Minumum D/F değerleri

5 10 20

Kalınlık mm
SO TOO

Şekil 2. Maksimum izin verilebilir
X-ışını voltajı
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Şekil 3. Kaynak testi için kullanılan Co-60
ve Ir-192 için kalınlık sınırları
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Şekil 4. Yarıgölge gereksinimleri
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o
o-

ti
O

-0.02

20

Kalınlık mm

50 100

Şekil 5. ASME standartına göre kullanılan penetremetre
(plaka) hassasiyeti ve görülebilen delik çapı

0,03

0,02

0,01

n n

. ISO 254

-

•

)4 M hoisosiytti

X-ifini
Klos •

1 1

v,,Co"

-

0,03

0,02

0,01

0,0

0,03

0,02

0,01

0 0

ASTM T«

2-T
-i —

•

SvWN 54104

•

»l hôss«>iytti

2-4T^.

2-iT
1

Tel hosMsiytti

Klas A

K(as S
f

10 2010 20 50 100 S

Kalınlık mm

Şekil 6. Hassasiyet gereksinimleri

S0 100
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Ir/07 X-ISINI/D7

o <c

İ3

oo

10 20 50

Şekil 7. Kontrast gereksinimlerini
sağlayabilecek kalınlık değerleri
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