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TAHRİBATSIZ MUAYENE (NDT – NON DESTRUCTIVE TESTING) 

Tahribatsız muayene (Non Destructive Testing), malzemenin yüzeyinde veya içyapısındaki gözle tespit edilemeyen 

süreksizliklerin, malzemeye zarar vermeden tespit edilmesinde kullanılan yöntemlerdir. Endüstride en çok kullanılan 

tahribatsız muayene yöntemleri görsel test, manyetik parçacık testi, penetrant testi, ultrasonik test, radyografik test, 

akustik emisyon testi ve eddy current testidir. Tahribatsız muayene yöntemleri uygulama, malzeme özellikleri, parça 

geometrisi, parçanın kalınlığına vb. göre sınırlanmaktadır. 

Bu yöntemler standartlarda belirtilen eğitim saatlerini doldurmuş ve sınavı başarılı şekilde geçmiş sertifikalı personeller 

tarafından yapılmalıdır. 

Tahribatsız Muayene’nin yapılmaya başlandığı tarih kesin olarak bilinmemektedir. Ama insanlar tahribatsız testleri ilk 

çağlardan beri yapmaktaydı. “NDT” tanımının yapılmasından yüzyıllar önce, insanlar cisimlere bakarak büyüklüklerini, 

şekillerini ve hatta yüzeysel kusurlarını tespit etmeye çalışmıştır. Görsel Muayenenin resmî olarak NDT yöntemi kabul 

edilmesi 1988 yılında gerçekleşmiştir. 

Tahribatsız Muayene Yöntemleri: 

 VT - Görsel Muayene 

 MT - Manyetik Parçacık Testi 

 PT - Sıvı Penetrant Testi 

 UT - Ultrasonik Muayene Ve Kalınlık Ölçümü 

 RT - Radyografik Muayene 

 ECT - Eddy-Current (Girdap Akımları) Muayenesi 

 AE - Akustik Emisyon Testi 
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Tahribatsız Muayene Yöntemleri 

VT - Görsel Muayene 

Görsel muayene, tahribatsız muayene yöntemlerinin en hızlı ve ucuz yöntemidir ve diğer tahribatsız muayenelerden 

önce mutlaka uygulanması gereken bir yöntemdir. Çıplak gözle yapılan bu muayenede, büyüteç, ışık kaynağı, kamera, 

ayna ve bunun gibi yardımcı ekipmanlar kullanılabilir. 

Bu yöntemle malzeme yüzeyinde açık çatlak, gözenek, yanma oluğu vb. hatalar tespit edilebilir ve yüzey temizliklerinin 

iyi yapılması gerekmektedir. 

Görsel muayene çok basit bir yöntem olarak görünse de kendine özgü inceleme koşulları vardır ve personel tecrübesi 

çok önemlidir. Yeterli ışık şartları altında ve uygun bakma açılarında inceleme yapılmalıdır. Tavsiye edilen minimum ışık 

şiddeti 500 lux, minimum açı 30 Derece ve parçaya olan maksimum uzaklık 300 mm‘dir. 

Metalik veya metalik olmayan bütün malzemelere uygulanabilir. 

 

Avantajları 

 Hızlı ve hemen sonuç veren bir yöntemdir. 

 Görsel iletişimi kesmeyecek şekilde parça geometrisinin sınırlaması azdır. 

 Ekonomik bir yöntemdir. 

 Ekipmanları ucuzdur. 

 

Dezavantajları 

 Sadece yüzeye açık olan hatalar tespit edilebilir. 
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MT - Manyetik Parçacık Testi 

Tarihi 

Manyetik parçacık testi X-Işını testinden bile daha önce yapılıyordu. İngiliz S. M. Saxby 1868 yılında manyetize olmuş 

silah namlularının pusulaları etkilediğini gözlemlemiştir. S. M. Saxby 1868, Amerikalı William Hoke 1917 de manyetik 

belirtilerle silahların namlularında çatlaklar bulmaya çalışmıştır. İlk endüstriyel uygulama Victor de Forest ve Foster 

Doane tarafından 1929 yılından sonra yapılmıştır. 1934 yılında Magnaflux adında bir şirket kurmuşlardır. 

Nedir? 

Manyetik Parçacık Testi, yüzeye açık veya yüzeyin hemen altında oluşan hataların tespiti için kullanılan bir muayene 

yöntemidir. Bu yöntemin temel prensibi; Muayene yüzeyine bir manyetik akı(Magnetic flow techniques) veya akım 

(Current flow techniques) uygulandıktan sonra herhangi bir süreksizlikle karşılaşılması durumunda manyetik dalgaların 

malzeme yüzeyinde yoğunlaşarak taşmasıdır(Kaçak akı). Fon boyası, demir tozu vb. yardımcı ekipmanlar kullanılarak 

süreksizlikler görünür hale gelir ve süreksizlik tespit edilmiş olur. 

 

Bu yöntemin uygulanabilmesi için parçanın mutlaka ferromanyetik (mıknatıslanabilir) olması gerekmektedir. Yani 

paslanmaz, kompozit vb. malzemelere bu yöntemin uygulanması imkânsızdır ve bu durumda süreksizlik tespit etmek 

için alternatif test yöntemi uygulanmalıdır. 

Manyetik test yöntemleri aşağıda verilmiştir. Endüstride kaynaklı imalat, döküm vb. sektörlerde en çok kullanılan 

manyetik test yöntemi ‘’Portable electromagnet (Yoke)’’ ‘dir. 

Akım Geçirme Teknikleri 

 Eksenel Akım Geçişi 

 Problardan Akım Geçişi 

 İndüklenmiş Akım Geçişi 

Manyetik Akı Geçirme Teknikleri  

 Tel iletken 

 Bitişik iletken/iletkenler 

 Sabit tesis 

 Taşınılabilir elektromıknatıs (Yoke) 

 Esnemez sargı 

 Esnek sargı 
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Taşınılabilir elektromıknatıs (Yoke) 

 

Esnek sargı 

 

Esnemez sargı 

 

Tel iletken 

 

Problardan Akım Geçişi 

 

Eksenel Akım Geçişi 

 

Avantajları 

 Hızlı ve hemen sonuç veren bir yöntemdir. 

 Detaylı temizliğe ihtiyaç duymaz ve ince boya tabakaları üzerine uygulanabilir. (50µm’a kadar) 

 Parça geometrisinin sınırlaması azdır. 

 

Dezavantajları 

 Sadece ferromanyetik (mıknatıslanabilen) malzemelere uygulanabilir. 

 AC veya DC akımla çalışan ekipmanların kullanılması gereklidir. Bazı durumlarda pahalı bir yöntem olabilir. 
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PT - Sıvı Penetrant Testi 

Tarihi 

Penetrant testi 19. Yüzyılın ikinci yarısında başladı. İlk olarak “Oil and Whiting” (Malzemeler yağın içine batırılır ve 

temizlendikten sonra tebeşir & alkol karışımı olan sıvının içine daldırılır, böylece süreksizlikler ortaya çıkar) olarak 

bilinen bu yöntem, gözle görülemeyen hataların tespitini yapabilmek için ilk olarak demir yolu endüstrisinde 

kullanılmıştır. 

İkinci dünya savaşından önce ve sırasında, hızla büyüyen uçak endüstrisi daha çok manyetik olmayan hafif metaller 

kullanmaya başladı, bunlar Manyetik Parçacık testiyle kontrol edilemiyordu. Magnaflux, Switzer, Brent Chemicals gibi 

şirketler flüorışıl (flüoresan) ve boya penetrantların üretimine başladı. 

Nedir? 

Penetrant testi yüzey hatalarının tespiti için kullanılan başka bir muayene yöntemidir. Tespit edilmesi istenen hataların 

yüzeye açık olması gerekir, yüzey altındaki hatalar tespit edilemez. Bu yüzden uygulanacağı malzemenin test yüzeyi 

düzgün ve temiz olmalıdır. Ön temizliğin yeterli ve uygun olarak yapılmaması durumunda, hataların üzerini 

kapatmasına ve penetrant sıvısının bu hatanın içine nüfuz edemediği için test sırasında herhangi bir hata belirtisi 

göstermemesine neden olacaktır. 

Bu yöntemin en büyük avantajı malzeme tipi ile sınırlanmamasıdır. Yani çelik, seramik, cam, plastik vb. birçok malzeme 

üzerinde kullanabilir. 

Bu yöntemin uygulaması şöyledir; 

1. YÜZEY TEMİZLİĞİ (Cleaner): Muayene edilecek yüzey basınçlı su, çözücü solvent vb. temizleyiciler ile 

yüzeydeki, yağ, kir, pas gibi yüzeyi kapatan kalıntılardan temizlenir. Dikkat edilmesi gereken nokta temizlik işi 

bittikten sonra, penetrant sıvısı uygulamadan önce yüzeyin tamamen kurutulmasıdır. 

2. PENETRANT SIVISININ UYGULANMASI (Penetrant): Muayene edilecek yüzeye penetrant sıvısı uygulanır. 

Penetrant sıvısının olası çatlak, gözenek vb. hataların içine nüfuz etmesi için uygulama standartlarında 

belirtilen sürede beklenir. Uygulama süresi malzeme tipi, sıcaklık vb. parametrelere göre değişiklik gösterebilir. 

3. FAZLA PENETRANT SIVISININ TEMİZLENMESİ (Ara Temizlik): Uygulama standartları veya müşteri 

şartnamesinde belirtilen sürenin beklenmesinden sonra yüzeydeki penetrant sıvısının temizlenmesi gerekir. 

Temizleme su, çözücü solvent vb. yöntemler kullanılarak yapılır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta 

muayene yüzeyine direkt olarak basınçlı solvent ya da suyun uygulanmamasıdır. Çünkü basınç hatanın içine 

dolmuş olan penetrant sıvısının çıkmasına neden olabilir. 

4. GELİŞTİRİCİ UYGULANMASI (Developer): Ara temizliğin tamamlanması ve yüzeyin kurutulmasının ardından, 

olası hataların içindeki penetrantın yüzeye çıkmasının hızlandırmasının arttırmak ve kontrastı arttırmak için 

developer uygulanır. Uygulama standardı veya müşteri şartnamesindeki sürenin beklenmesi gerekmektedir. 

Bekleme süresi malzeme tipi, sıcaklık vb. parametrelere göre değişiklik gösterebilir. 

5. DEĞERLENDİRME (Evaluation): Yüzeye çıkan penetrant sıvısı görsel olarak tespit edilir ve ölçülür. Penetrant 

sıvısı ne kadar büyükse hata o kadar derindir. 
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EN 3452-1 Standardında penetrant, temizleyici ve geliştirici tipleri aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. 

 

Avantajları 

 Ekonomik bir yöntemdir. 

 Hemen hemen bütün malzemelere uygulanabilmektedir. 

 Ekipmanların taşınması kolaydır. 

 

Dezavantajları 

 Sadece yüzeye açık olan kusurlar belirlenebilir. 

 Manyetik parçacık testine göre daha yavaştır. 

 Pürüzlü yüzeylere uygulanması durumunda net sonuç vermeyen bir yöntemdir. 
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UT - Ultrasonik Muayene Ve Kalınlık Ölçümü 

Tarihi 

Endüstriyel kullanıma en son gelen NDT yöntemidir. Ultrason yöntemleri 1847 yılında James Precott Joule ve 1880 

yılında Pierre Curie tarafından çoktan keşfedilmişti. 1912 yılında Titanik battıktan sonra ilk uygulama önerildi. İngiliz 

Richardson patent başvurusunda buzdağlarının varlığını ultrason sayesinde tespit etmiştir. Fransa’da birinci dünya 

savaşı sırasında Chilowski ve Langevin denizaltılarını su altında ultrason ile tespit etmek için çalışmalarını yapmıştır. 

1929 yılında Rus Sergei Sokolov, döküm parçalarını test etmek için ultrasonu kullanmayı önerdi. Aynı yıl bir kuvars 

kristali kullanarak malzemelerin içinde yüksek frekanslı titreşimler yaratmıştır. 2. Dünya Savaşı sırasında saclardaki 

laminasyonların ve sıcak haddelenmiş profillerde inklüzyonların (yabancı madde, kalıntı) tespiti zorunlu hale gelmişti. 

Zaten var olan NDT yöntemleri (X-Işını, MT, PT ve ET) bu sorunları çözemiyordu. 

Ultrasonik muayenenin endüstriyel kullanımı 3 ülkede aynı anda başladı: ABD, İngiltere ve Almanya. Kilit adamlar Floyd 

Firestone, Donald O. Sproule ve Adolf Trost idi ve tamamen gizlice çalıştıkları için birbirleri hakkında en ufak bilgileri 

yoktu. Patent başvuruları bile yayınlanmamıştı. Sproule ve Trost birbirinden ayrı verici-alıcı problarla geçiş tekniğini 

kullanmıştır. Trost, “Trost-Tonge” denilen yöntemi icat etmiştir. İki prob, levhanın alt ve üst köşelerinde birleşip, 

mekanik bir alet tarafından aynı eksende tutulmuştur ve iki tarafta durmadan akan suyla beslenmiştir. Sproule iki probu 

da parçanın aynı tarafına koymuştur. Böylece çift kristalli probları icat etti. Bu probları birbirinden farklı mesafelerde 

de kullanmıştır. Firestone yankı tekniğini fark eden ilk kişidir. 

Nedir? 

Ultrasonik muayene, yüksek frekanslı ses dalgalarının malzeme içine gönderilmesi ve geri yansıması prensibine 

dayanır. Ses dalgaları alıcı-verici özelliği olan tek probla ya da verici prob ve alıcı prob kullanarak malzeme içine 

gönderilir ve alınır. Test edilecek parçanın boyutsal ölçüleri bilindiğinden gönderilen ve alınan ses zayıflaması hatasız 

parça için önceden hesaplanır fakat parça içinde herhangi bir hata (süreksizlik) olması durumunda ses zayıflaması daha 

fazla olur ve cihazın ekranında hatanın konumu hata yankısı olarak belirir. 
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Ultrasonik test ile her türlü parça, kaynak dikişleri, döküm ve dövme parçalar test edilebilmektedir. Endüstride, Petro 

kimya, enerji, denizcilik, havacılık, otomotiv gibi endüstriyel ortamlarda metal et kalınlığını veya kaynak kalitesini 

izlemek için kullanılır. 

Avantajları 

 Malzemelerin iç kısmındaki hatalar tespit edilebilir. 

 Hızlı ve hemen sonuç elde edilir. 

 Çevreye ve insan sağlığı için zararlı değildir. 

 Test ekipmanlarının taşıması kolay ve pratiktir. 

 Test probu tam test yüzeyine tam temas edecek şekilde yüzey hazırlaması yeterlidir. 

 

Dezavantajları 

 Parçanın geometrisi ile sınırlıdır. 

 Ses dalgalarına dik olmayan süreksizlikler tespit edilemeyebilir. 

 Ekipmanları pahalıdır. 
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RT - Radyografik Muayene 

Tarihi 

Endüstriyel uygulamaya ilk gelen NDT yöntemi Radyografi tekniğiydi. 

1895 yılında, Alman fizikçi Wilhelm Conrad Röntgen’in katot ışınlarıyla olan deneyleri X-Işın’ını keşfetmesini sağladı, 

ona ilk Nobel ödülünü kazandıran bir buluştu. Röntgen konu hakkında ilk açıklamasında, hata tespitinin de içinde 

olduğu çeşitli kullanışlarını anlatmıştır. 

Endüstri o zamanlarda bu buluşa gerek duymuyordu, ama tıpta ihtiyaç vardı, böylece tıbbi ekipmanlar ilk olarak 

yapılmıştır. Röntgen’in öngöremediği tek etki ise X-Işın’ının insan sağlığına olan zararıydı. Radyasyondan korunma 

çıkmadan önce, birçok insan hayatını kaybetti. 

İlk teknik X-Işın uygulamaları 1930’larda Almanya’da Richard Seifert tarafından gerçekleştirilmiştir. Tıbbi ekipmanları 

geliştirmiş, kaynak enstitüleriyle beraber çalışmıştır. 

Radyasyon testi aynı zamanda radyoaktif izotoplarla da yapılabilir. Bu da Marie Curie tarafından keşfedilmiştir ve 1903 

yılında fizik dalında Nobel ödülünü almıştır. 

Nedir? 

Bu yöntem X-ışınları ya da Gama ışınları kullanılarak malzeme görüntüsünün bir film üzerine yansıtılarak 

oluşturulmasına dayanır. Test edilen parçanın içine nüfuz eden ışınlar, kalın ve ince kısımlarda farklı absorbe edildiği 

için parçanın arka tarafına konulan filmin üzerindeki görüntüdeki renkler kalınlığa göre farklılık gösterir. Eğer parça 

içinde bir boşluk (Gözenek) var ise görüntü daha koyu, eğer ana malzemenin yoğunluğundan daha yoğun (Tungsten 

kalıntısı vb.) bir süreksizlik var ise görüntü daha açık renkli çıkar. 

Metalik veya metalik olmayan bütün malzemelerde beklenen hacimsel ve yüzey hatalarının tespiti için kullanılabilir. 

Endüstride Gama ışınları elde etmek için İridyum 192, Selenyum 75 ve Kobalt 60 gibi yapay çekirdekler kullanırken, X–

ray ışını elde etmek için X-ray tüpleri kullanılmaktadır. 

 



Sayfa 10 / 12 
 

Öğr. Gör. Eren Kayaoğlu   [eO]   http://okanuni.eren.xyz 

 

Avantajları 

 Malzemelerin iç hataları tespit edilebilir. 

 Minimum yüzey hazırlığı gerektirir. 

 Test sonuçları uzun yıllar saklanabilir. 

 

Dezavantajları 

 Parçanın geometrisi ile sınırlıdır. 

 Operasyon sırasında açığa çıkan radyasyon insan sağlığına çok zararlıdır. 

 Kullanılan ekipmanlar pahalıdır. 

 Hemen sonuç vermez. 
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ECT - EDDY-CURRENT (Girdap Akımları) Muayenesi 

Tarihi 

Eddy Current testi Michael Faraday’in 1831 yılında elektromanyetik indüksiyon keşfi ile başlamıştır. Faraday 1800’lü 

yılların başında İngiltere’de bir kimyagerdi ve elektromanyetik indüksiyon, elektromanyetik rotasyon, manyeto-optik 

etki ve ters mıknatıslığı keşfetmesiyle saygınlık kazanmıştır. 1879 yılında, Hughes adında başka bir bilim adamı bir 

bobini farklı iletkenliğe ve geçirgenliğe sahip olan metaller ile temas ettirince bobinin özelliklerinde değişiklikler 

olduğunu tespit etmiştir. Ancak İkinci Dünya Savaşına kadar bu yöntemler materyallerin testi için kullanılmamıştır. 

1950 ve 1960’larda özellikle havacılık ve nükleer endüstride olmak üzere birçok iş yapılmıştır. 

Nedir? 

Eddy-Current yöntemi, yüzey ve yüzeye yakın hataların belirlenebilmesi için uygun bir yöntemdir. 

Bir enerji bobini metal bir parçanın yüzeyine yakın getirildiğinde, sarımın değişken manyetik alanı malzeme üzerinde 

girdap akımları oluşturur. Bu akımlar orijinal manyetik alana karşı eğilimde manyetik alan kurar. Numuneye yakın 

bobinin empedansı numunede indüklenen indüksiyon akımlarının varlığından etkilenir. Numunedeki girdap akımları 

kusur veya malzeme çeşitliliği ile bozulduğunda, bobin empedansı değişir. Bu değişiklik ölçülür, kusur veya malzeme 

durumu ve türünü verecek şekilde gösterilir. 

Elektrik iletkenliğine sahip olan bütün metal ve alaşım malzemelere uygulanabilmektedir. 

Girdap akımları muayenesi yöntemi ile ayrıca elektriksel iletkenlik veya manyetik geçirgenlik gibi özelliklere dayanarak 

malzemelerin sınıflandırılması da mümkündür. Bunlardan başka kaplama kalınlığı veya ince metal levhaların kalınlık 

ölçümlerini de yapmak mümkündür. 

Avantajları 

 Küçük hataların tespiti yapılabilir. 

 Hızlı muayene imkânı ve yüksek doğruluk oranı. 

 Ekstra sarf malzemesi gerektirmez, temassız muayene imkânı sağlar. 
 

Dezavantajları 

 Sadece yüzeye yakın ve yüzeyin hemen altındaki hatalar tespit edilebilir. 

 Yüzey kalitesi çok önemlidir, aksi takdirde muayeneyi etkiler. 

 Titreme, darbe gibi etkiler hata tespitini zorlaştırır. 
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AE - Akustik Emisyon Testi 

Akustik Emisyon Testi (AE), bir malzemede ani bir yeniden dağıtım ile üretilen dalgaların oluşturulmasına dayanan 

tahribatsız bir test yöntemidir. Bir ekipman parçası, basınç, yük veya sıcaklıkta bir değişiklik gibi harici bir uyarana 

maruz kaldığında, bu, yüzeye yayılan ve algılayıcılar tarafından kaydedilen gerilim dalgaları formunda enerjinin 

salınmasını tetikler. Akustik emisyonlar, depremler veya kaya patlamaları gibi doğal kaynaklardan veya metallerde 

erime, ikizleme ve faz dönüşümleri gibi etkenlerden gelebilir. 

AE sinyallerinin saptanması ve analizi, bir malzemedeki süreksizliklerin kaynağı ve önemi hakkında bilgi sağlayabilir. 

AE, diğer NDT tekniklerinden iki ana yoldan farklıdır: AE, incelenen nesneye enerji vermek yerine, nesnenin doğal 

olarak bıraktığı enerjiyi dinler. AE testleri, yapılar operasyondayken yani çalışma esnasında gerçekleştirilebilir ve çoğu 

zaman bu şekilde kullanılır, çünkü bu, kusurların yayılması ve akustik emisyonların tetiklenmesi için yeterli yükleme 

temin eder. AE, bir malzemedeki dinamik süreçlerle ilgilenir. Bu özellikle yararlıdır çünkü inceleme sırasında sadece 

aktif özellikler vurgulanır. Böylece gelişmekte olan ve durağan kusurlar arasında ayrım yapmak mümkündür. Bununla 

birlikte, yükleme, sistem tarafından algılanabilecek bir akustik olaya neden olacak kadar yüksek değilse kusurların 

fark edilememesi dikkate alınmalıdır. AE çoğunlukla dinamik bir test ortamında kullanılır; bu, ekipmanın streste bir 

artış yaşadığı durumlarda basınçlı ekipmanlarda çatlak tespitini izlemek için kullanılır. AE sistemleri genellikle ölçüm, 

görüntüleme ve depolama ekipmanı ile birlikte bir sensör, ön amplifikatör (sinyal yükseltici), filtre ve amplifikatör 

içerir. Akustik emisyon sensörleri, bir AE olayından kaynaklanan her türlü dinamik harekete cevap verir. Bu, mekanik 

hareketi bir elektrik voltaj sinyaline dönüştüren transdüserler ile elde edilir. AE ekipmanının çoğunluğu, 30 kHz ila 1 

MHz aralığında harekete yanıt verir. Plastik kompozitler gibi yüksek oranda zayıflatılmış malzemeler için, düşük 

frekanslar, AE sinyallerini daha iyi ayırt etmek için kullanılabilir. Tersi de doğrudur. Çok yönlülüğünden dolayı AE, 

endüstrideki yapısal bütünlüğü değerlendirmek, kusurları tespit etmek, sızıntıları test etmek veya kaynak kalitesini 

izlemek gibi birçok uygulamaya sahiptir. Uygulanabilecek çok sayıda durum nedeniyle, aşağıdakiler dahil olmak üzere 

birçok alanda kapsamlı kullanım görmektedir: Yer üstü depolama tanklarının altındaki aktif korozyonun tespiti, 

yüksek enerji boruları (HEP) sistemlerinde kayma hasarının tespiti, basınçlı kap denetimi ve sızıntı tespiti. 

AE Yönteminin Avantajları 

 Bir yapının bütünlük kontrolü tek aşamalı bir test ile yapılabilir. Test süreleri kısadır. 

 AE testi, yeterli basınçlandırma/yük sağlanması durumunda işletme koşulları altında da uygulanabilir. 

 Tüm kontrol bölgesi yerine sadece algılayıcılara erişim yeterlidir. 

 Hatanın geometrisine bağlı değildir. (MT, UT, RT hata geometrisine bağlıdır) 

 Eş zamanlı bir kontrol yöntemidir. Test sırasında sonuçlar alınabilir. 

 Büyük yapılarda (Küresel LPG tankları veya depolama tankları) hata konumlandırılmasına olanak verir. 

 


