
Tahribatsız Muayeneye Giriş  
( Nondestructive Testing – NDT ) 
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Malzemelerin bazı 

karakteristik özelliklerini  

incelemek ve ölçmek için 

malzemeye zarar 

vermeden yapılan 

muayeneye denir.  

NDT’ nin Tanımı 



NDT Metotları 

 

Görsel 



Bazı NDT Metotlarının Kullanım 
Alanları Nelerdir? 

 
• Hata (süreksizlik) tespiti ve değerlendirmesi 

• Sızıntı Tespiti   

• Konum Tanımlaması 

• Boyutsal Ölçümler  

• Yapı ve İçyapı Analizi  

• Mekanik ve Fiziksel Özelliklerin değerlendirilmesi  

• Gerilme ve Dinamik Tepki Ölçümleri 

• Malzeme Sınıflandırması ve Kimyasal Yapının 

Belirlenmesi  
 

Flüorışıl Penetrant Belirtisi 



NDT Metotları Ne zaman 
Kullanılır ? 

– Ürün geliştirilmesine yardımcı olmak, 

– Girdi malzemeleri elemek ve 
sınıflandırmak, 

– İmalat aşamalarını izlemek, geliştirmek ya 
da kontrol etmek, 

– Isıl işlem gibi özel İşlemleri doğrulamak, 

– Çalışma esnasında oluşabilecek hasarları 
incelemek. 

NDT uygulamaları üretimin hemen hemen  

herhangi bir evresinde veya bir bileşenin kullanım  

süresince vardır. 



En Yaygın Altı NDT Metodu 

•  Görsel Muayene (VT) 

•  Sıvı Penetrant Muayenesi (PT) 

•  Manyetik Parçacık Muayenesi (MT) 

•  Girdap Akımları Muayenesi (ET) 

•  Ultrasonik Muayene (UT) 

•  Radyografik Muayene (RT) 

 



En temel ve en yaygın 

muayene yöntemidir. 

 
Kullanılan yardımcı aletler; 

fiberskop, boreskop, büyüteç 

ve aynalardır. 

İnceleme Robutu (Ropotic 

Crawlers) hava kanalları, 

reaktörler ve boru hatları gibi 

doğrudan insan tarafından 

gözlemlenmesi tehlikeli 

olabilecek alanları veya dar 

bölgeleri incelemeyi olanaklı 

yapmaktadır. 

Yaklaştırmalı taşınabilir video 

inceleme birimi   büyük 

tankların ve kapların, demiryolu 

tank arabalarının, kanalizasyon 

şebekelerinin incelenmesini 

sağlamaktadır. 

Görsel Muayene 



• Yüksek yüzey ıslatma özelliğine sahip bir sıvı 

parçanın yüzeyine uygulanır ve yüzeye açık 

hataların içine nüfuz etmesi için bir süre beklenir. 

• Fazla penetrant parçanın yüzeyinden kaldırılır.   

•  Hatanın içine nüfuz eden penetrantı yüzeye 

çekmek ve hataların görülebilir olmasını 

sağlamak amacıyla geliştirici (developer) 

uygulanır.   

• Gözle Muayene, incelemenin son aşamasıdır. 

Florışıl boya ile yüklenmiş penetrant UV ışık 

altında, boya penetrant ise beyaz ışık altında  

incelenir ve değerlendirilir. 

Sıvı Penetrant Muayenesi 



Hangi Malzemelere Uygulanır ? 

• Metaller (alüminyum, bakır,çelik, titanyum, 
magnezyum, bronz vs.)  

• Cam 

• Seramik Malzemeler 

• Plastik 

• Lastik 



Penetrant Muayenesi Aşamaları 

1. Ön temizlik (mekanik, kimyasal) 

2. Kurutma (hava, sıcak buhar,) 

3. Penetrant (florışıl, Kırmızı boya) 

4. Bekleme 

5. Ara temizlik (Solvent, Su) 

6. Kurutma (hava) 

7. Geliştirici (Su bazlı, Solvent bazlı 

asıltı) 

8. İnceleme (gelişme süresince) 

9. Değerlendirme ve raporlama 

(gelişme süresinin sonunda) 

10. Son temizlik 



Penetran Muayenesi Örnekleri 



Manyetik Parçacık Muayenesi 
Parça uygun bir biçimde 
mıknatıslandırılır. Boya pigmentleri ile 
kaplanmış küçük (50 mikron) yuvarlak 
demir  parçacıkları uygun bir taşıyıcı (su, 
karosen) aracılığıyla  numuneye 
uygulanır. Bu parçacıklar manyetik kaçak 
akı bölgelerine çekilir ve süreksizliğin 
şeklini alan belirtiler verir. Bu belirtiler 
uygun aydınlatma koşulları altında gözle 
Görülebilir.  



Hangi malzemelere 
Uygulanabilir ? 

• Sadece ferro manyetik malzemelere uygulanabilir. 

• Yüzeye açık ve yüzeyin hemen altındaki çatlakları 
gösterir. 

Domenler 
Domenler dış manyetik alana maruz  

bırakıldıklarında aynı yöne yönlenirler 



Manyetik alan ouşturma 
yöntemleri 



Manyetik Parçacık Muayene 
Yöntemi (Florışıl)   



  Zemin Yapıcılı Islak Yöntem 



Kuru Toz Yöntemi 



Çeşitli Manyetik Parçacık Muayene 
Ekipmanları (Taşınabilir) 



Çeşitli Manyetik Parçacık 
Muayene Ekipmanları (Sabit) 



İletken  
Malzeme 

Bobin 
Bobinin  

manyetik alanı 

Eddy  
currents 

Girdap  

akımlarının   
Manyetik alanı 

Girdap Akımları (Eddy Current) 



Girdap Akımları Muayenesi 
Girdap akımları muayenesi yöntemi, özellikle yüzeydeki çatlakların 

tespiti için uygundur. Aynı zamanda elektriksel iletkenlik ve kaplama 

kalınlığı ölçümleri yapmak için de kullanılır. Burada küçük bir yüzey 

probu ile parça yüzeyi çatlak tespit etmek için taranmaktadır. 



Yüksek frekanslı ses dalgaları malzemenin içine 
gönderilir. Arka duvar yüzeyinden ve süreksizlikten geri 
yansır.  
 
Yansıyan ses dalgası  ekranda yankı olarak görüntülenir. 
Yatay eksen zaman eksenidir, yansıtıcı konumunu 
göstermektedir. Düşey eksen ise ses basıncına bağlı 
olarak ses şiddetini dB olarak vermektedir.  
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Ultrasonik Muayene (Darbe-Yankı)  



Ultrasonik Muayene 
ekipmanları 

Ultrasonik Kalınlık Ölçme Cihazı 



Dijital Ultrasonik Cihazıları 

A- taramalı 

Ultrasonik Muayene 

Cihazı 

A,B ve C taramalı Ultrasonik  

Muayene Cihazı 









Ulrasonik Muayene Probları ve 
Kalibrasyon Blokları 



Phased Array Yöntemi 



Phased Array Yönteminin 
Uygulanışı 



Darbe-Yankı Ve TOFD tekniği 

Darbe yankı tekniği 
TOFD tekniği 

A-tarama görüntüsü B-tarama görüntüsü C-tarama görüntüsü 



Ultrasaonik Muayene ile Korozyon 
(yenim) Haritasının Çıkartılması 



Radyografik Muayene 

Radyografik Muayenede kullanılan 
radyasyon, görülebilir ışık gibi 
görebildiğimiz elektromanyetik 
dalgaların daha yüksek enerjili (daha 
kısa dalga boylu) bir çeşididir. 
Radyasyon X- ışınları tüpünden veya 
radyoaktif bir kaynaktan elde edilebilir.  

Yüksek Elektrik Potansiyeli 

Electronlar 

- + 

X- ışıları tüpü 

veya radyoaktif 

kaynak 

radyasyonu 

meydana getirir.  

Kayıt Aleti Radyasyona 

maruz kalır. 

Radyasyon  

Numuneye  

nüfuz eder 



X ışınları Tüpü ve Gama Cihazı 



Film Radyografi 

Geliştirilmiş filmin Üstten 

görünüşü  

X – ışını filmi 

Parça radyasyon kaynağı ile film 

arasına yerleştirilir. Parça, ışınların bir 

kısmının geçmesini engelleyecektir. 

Daha kalın ve daha yoğun bölgeler 

ışınların geçmesini daha fazla 

engelleyecektir.  

= daha çok maruz 

kalan bölge 

= daha az maruz 

kalan bölge 

Film yoğunluğu muayene 

objesinden geçerek filme 

ulaşan radyasyonun 

miktarı ile değişiklik 

gösterecektir.  



Radyografik görüntü örnekleri 



Radyografik Görüntü Örnekleri 



Radyografik Görüntü Örnekleri 



NDT’ nin Yaygın Uygulamaları 

• Yarı Mamullerin Muayenesi  

• İkincil İşlemleri Takip Edem 

Muayeneler  

• İşletme Hasarları Muayenesi 



Yarı Mamullerin Muayenesi 

• Dövmeler, 

• Dökümler, 

• Hadde Mamulleri, 

• Çekme 

(ekstrüzyon) vb. 



• İşleme 

• Kaynak 

• Taşlama 

• Isıl İşlem 

• Kaplama 

• Vb. 

İkincil İşlemleri Takip Edem 
Muayeneler 



• Çatlama 

• Korozyon 
(yenim) 

• Erozyon (aşınma) 

• Isı Hasarları 

• Vb. 

İşletme Hasarlarını Tespit 
Etmek İçin Yapılan Muayeneler 



Güç Santralleri Muayenesi 

Prob 

Korozyon 

incelmesinin 

değişik değerleri 

tarafından 

üretilen sinyaller 

Periyodik olarak güç santrallerinin 

çalışması muayeneler için 

durdurulur. Muayene Operatörü  

korozyon (yenim) hasarlarını 

kontrol etmek için Cehennemlik 

tüplerine girdap akımları problarını 

yerleştirmekte  

Hasarlı boru 





Çelik Halat Muayenesi 
Elektromanyetik aletler ve 
görsel muayeneler kopmuş 
telleri ve teleferiklerde, 
vinçlerde ve diğer kaldırma 
aletlerinde kullanılan çelik 
halatlarda oluşan hasarları 
bulmak için kullanılır.  



Depolama Tankı Muayenesi 
İnceleme Robotları, 
ultrasonik dalgaları 
kullanarak korozyondan 
dolayı incelen bölgeleri 
tespit etmek için tankın 
yerden yukarı geniş bir 
bölgesini muayene 
ederler  

Yer altı depolama 
tanklarında 
oluşabilecek 
hasarları tespit 
etmek için uzun 
eklemli kollar 
üzerinde bulunan 
kameralar  
kullanılmaktadır..   

 



Uçak Muayenesi 
• NDT yöntemleri uçağın imalatı 

sırasında geniş ölçüde 
kullanılmaktadır  .   

• NDT yöntemleri ayrıca uçağın 
çalışması esnasında oluşabilecek 
çatlakları ve korozyon hasarlarını 
bulmak için de kullanılır. 

• Aşağıda uçak gövdesinde bulunan 
bir bölgede başlayan yorulma 
çatlağı görülmektedir.   



Jet Moturu Muayenesi 
• Uçak motorlarının belli periyotlarda 

bakımı yapılır.  

• Motorlar tamamıyla sökülür, 
temizlenir, muayene edilir ve tekrar 
parçaları birleştirilir.  

• Birçok parçayı kontrol etmek için 
florışıl penetrant muayene yöntemi 
kullanılmaktadır.  



Sioux City, Iowa, 19 Temmuz 1989 

United Flight 232 

uçak kazasına bir 

motor diskinde 

muayene 

operatörünün 

gözünden kaçan 

bir hata neden 

olmuştur. 

 United Flight 232 Uçak Kazası 



Basınçlı Kapların Muayenesi  
Bir basınçlı kaptaki hata 

enerjinin büyük bir miktarının 

hızla açığa çıkmasıyla 

sonuçlanır. Bu tehlikeli olaylara 

karşı korumak için tanklar 

radyografik ve ultrasonik 

muayene yöntemleri kullanılarak  

muayene edilmektedir. 



Rayların Muayenesi 

Binlerce kilometre rayı muayene 
etmek ve raydan çıkmalara yol 
açabilecek kazaları 
engelleyebilmek amacıyla, 
raylardaki çatlakları tespit etmek 
için özel arabalar 
kullanılmaktadır. 



Köprü Muayenesi 

• Korozyon oluşumu 
çatlama ve diğer 
hasarların hepsi köprünün 
performansını etkileyebilir. 

• 1967 de Silver Bridge 
köprüsünün çökmesi 47 
kişinin yaşamını 
yitirmesine neden oldu. 

• Köprüler yaklaşık her iki 
yılda bir gözle muayeneye 
tabi tutulmaktadır. 

• Bazı köprülere çatlak 
gelişim seslerini dinleyen 
akustik yayınım (accoustic 
emmision) sensörleri  
döşenmektedir.   
 



Çevreye Zarar verebilecek sızıntıları 
önlemek için NDT yöntemleri 
kullanılır. Görsel muayene radyografi 
ve elektromanyetik muayene 
kullanılan ndt yöntemlerinden 
bazılarıdır.  

Bir robotik crawler kullanılarak 
yapılan görsel muayene.  

Kaynak dikişlerinin 
radyografisi. 

Manyetik kaçak akı muayenesi. Pig 
olarak bilinen bu cihaz boru hattının 
içine yerleştirilir ve boru içinde 
giderken boru hattının koşulları 
hakkında bilgi toplar.   

Boru Hattı Muayenesi 



Özel Ölçümler 
Filedelfiya’ daki Boeing çalışanlarına NDT yöntemlerini kullanarak 
Özgürlük Çanındaki hasarı değerlendirme yetkisi verilmişti. Çanın yapı 
düzenliliğini  (uniformity) değerlendirmek amacıyla çanın bronz 
dökümünün değişik noktalarında elektriksel iletkenliğini ölçmek için 
girdap akımları yöntemi kullanıldı.     



Yetki ve Eğitim 


