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TAHRİBATSIZ MUAYENE YÖNTEMLERİ – STANDARTLAR 

Yüzey Muayenesi Yöntemleri: 

 Manyetik Parçacık ile Muayene 

 Sıvı Penetrant Muayenesi 

 Gözle Muayene 

 Girdap Akımları (Eddy Current) Muayenesi 

Hacim Muayenesi Yöntemleri: 

 Ultrasonik Muayene 

 Radyografik Muayene 

Daha Fazla Bilgi için: 

NDT Resource Center (www.nde-ed.org) 

 

 

 

Manyetik Parçacıkla Muayene 

Yüzey hatalarının tespiti için kullanılan bir muayene metodudur. Hataların muayene yüzeyine açık olması 

gerekmez 

  

Bilimsel Temeli 

  

Muayene yüzeyine bir manyetik akı uygulanması durumunda yüzeyde bulunan süreksizlikler üzerinde, 

yüzeyde konumlanma durumuna bağlı olarak, kaçak akı oluşur. Bu arada muayene yüzeyine ferromanyetik 

tozlar serpilirse bu tozlar kaçak akılar tarafında çekilerek süreksizlikler üzerinde toplanır. Böylece 

süreksizliklerin yerleri tespit edilebilir. 

  

Uygulama Alanları 

  

Ferromanyetik bütün malzemelere uygulanabilir. 

  

Sınırlamalar 

  

Ferromanyetik olmayan malzemelere uygulanamaz. Süreksizlik uygulanan manyetik alan yönüne uygun 

açıda konumlanmamış durumda ise belirlenemez. Büyük parçalar için çok yüksek mıknatıslama akımları 

gerekebilir. Muayene yüzeyinin çok pürüzlü olması sonucu olumsuz etkiler. Muayene yüzeyinde boya veya 

kaplama varsa bunun kalınlığı muayene sonucunu doğrudan etkiler. Genellikle muayene sonucunda 

mıknatıslık giderimi ve son temizlik gibi ilave işlemler yapılması gerekir. 

http://ndt.wtndt.metu.edu.tr/tahribatsiz-muayene-yontemleri
http://www.nde-ed.org/
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Uygulaması 

  

1. Muayene yüzeyinde Ön-temizlik 

2. Gerekiyorsa mıknatıslık giderimi 

3. Mıknatıslama akımının uygulanması 

4. Ferromanyetik tozların püskürtülmesi 

5. Mıknatıslama akımının kesilmesi 

6. İnceleme 

7. Değerlendirme ve rapor hazırlama 

8. Mıknatıslık giderimi ve son-temizlik 
  

Kullanılan EN ve ISO Standartları 
  
Genel: 
EN ISO 9934-1 - Tahribatsız muayene - Manyetik Parçacıkla Muayene - Bölüm 1: Genel kurallar 

EN ISO 9934-2 - Tahribatsız muayene - Manyetik Parçacıkla Muayene - Bölüm 2: Tespit ortamı 

EN ISO 9934-3 - Tahribatsız muayene - Manyetik Parçacıkla Muayene - Bölüm 3: Techizat 

EN ISO 3059 - Tahribatsız muayene - Penetrantla muayene ve manyetik parçacıkla muayene - İnceleme 

şartları 

EN 1330-7 - Tahribatsız muayene - Terimler- Bölüm 7: Manyetik parçacık muayenesinde kullanılan terimler 

EN ISO 16828 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene - Süreksizliklerin belirlenmesi ve ölçülendirilmesi 

için bir metot olarak uçuş/geçiş süresi kırınımı tekniği (TOFD) 

Kaynak: 
EN ISO 17638 - Kaynakların Tahribatsız Muayenesi - Manyetik Parçacık Muayenesi 

EN ISO 23278 - Kaynakların Tahribatsız Muayenesi - Manyetik Parçacık ile Muayene - Kabul Seviyeleri 

Dökümler: 
EN 1369 - Dökümler-Manyetik parçacık muayenesi 

Çelik dövmeler: 
EN 10228-1 - Çelik dövmelerin tahribatsız muayenesi-Bölüm 1: Manyetik parçacık muayenesi 

Çelik borular: 
EN ISO 10893-4 - Çelik boruların tahribatsız muayenesi-Bölüm 5: Yüzey kusurlarının tespiti için dikişsiz ve 

kaynaklı ferromanyetik çelik boruların manyetik parçacık muayenesi 
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Penetrant Muayenesi 

Yüzey hatalarının tespiti için kullanılan bir muayene metodudur. Hataların muayene yüzeyine açık olması 
gerekir, bu nedenle yüzey altında kalan veya herhangi bir nedenle yüzeye açıklığı kapanmış bulunan hatalar 
bu metotla tespit edilemez.  
  
Bilimsel Temeli 
  
Muayene yüzeyine açık süreksizlikler içine kapiler etki ile nüfuz etmiş olan penetrant sıvısı geliştirici 
tarafından tekrar yüzeye çekilerek süreksizlik belirtileri elde edilir. Süreksizlikler çatlak türü ise çizgisel 
belirtiler, gözenek türü ise yuvarlak belirtiler elde edilir. 
  
Uygulama Alanları 
  
Metalik veya metalik olmayan bütün malzemelerde beklenen yüzey hatalarının tespiti için kullanılabilir. 
  
Sınırlamalar 
  
Muayene parçasının çok gözenekli bir yapıya sahip olması durumunda bu metodun sağlıklı uygulanması pek 
mümkün olmaz. Sadece yüzeye açık hatalar tespit edilebilir. Yüzey temizliğinin uygun yapılmamış olması 
sonucu doğrudan olumsuz etkiler. Muayene sonrasında ilave olarak bir son temizlik işlemi gerekebilir. 
Kimyasal maddelerin kullanımı özel bir özen gerektirmektedir (ör. atıklar) 
 
Uygulaması 
  
1. Muayene yüzeyinde Ön-temizlik 
2. Penetrantın uygulanması 
3. Penetrasyon için bekleme 
4. Ara-temizlik 
5. Geliştirme 
6. İnceleme 
7. Değerlendirme ve rapor hazırlama 
8. Son-temizlik 
  

Kullanılan EN ve ISO Standardları 
  
Genel: 
EN ISO 3452-1 - Tahribatsız muayene - Penetrant muayenesi - Bölüm 1: Genel kurallar 
EN ISO 3452-2 - Tahribatsız muayene - Penetrant muayenesi - Bölüm 2: Penetrant malzemelerinin 
muayenesi 
EN ISO 3452-3 - Tahribatsız muayene - Penetrant muayenesi - Bölüm 3: Referans muayene blokları 
EN ISO 3452-4 - Tahribatsız muayene - Penetrant muayenesi - Bölüm 4: Cihazlar 
EN ISO 3059 - Tahribatsız muayene - Penetrantla muayene ve manyetik parçacıkla muayene - İnceleme 
şartları 
 
Kaynaklar: 
EN ISO 23277 - Kaynakların tahribatsız muayenesi-Kaynakların penetrant muayenesi - Kabul seviyeleri 
 
Dökümler: 
EN 1371-1 - Dökümler-Sıvı penetrant muayeenesi - Bölüm 1: Kum, basınçsız ve düşük basınçlı kalıp 
dökümler 



Sayfa 4 / 13 
 

Öğr. Gör. Eren Kayaoğlu   {eO}   http://okanuni.eren.xyz 

EN 1371-2 - Dökümler-Sıvı penetrant muayeenesi - Bölüm 2: Hassas dökümler 
 
Çelik dövmeler: 
EN 10228-2 - Çelik dövmelerin tahribatsız muayenesi - Bölüm 2: Penetrant muayenesi 
 
Çelik borular: 
EN ISO 10893-4 - Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 4: Yüzey kusurlarının tespiti için dikişsiz ve 
kaynaklı çelik boruların sıvı penetrant muayenesi 
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Gözle Muayene 

Bilimsel Temeli 

  

Bir ürünün yüzeyindeki süreksizlikler, yapısal bozukluklar, yüzey durumu gibi kaliteyi etkileyen 

parametrelerin optik bir yardımcı (büyüteç gibi) kullanarak veya kullanmaksızın muayene edilmesidir. 

 

Gözle muayene çok basit bir metot olarak görünse de kendine özgü incelikleri vardır. Genellikle bir başka 

tahribatsız muayene metodunun uygulanmasından önce yapılması gereken bir çalışmadır. Zaten diğer 

tahribatsız muayene yöntemleri için hazırlanmış uygulama standartlarının çoğunda da öncelikle gözle 

muayene yapılması ve bulguların kaydedilmesi istenir. 

  

Uygulama Alanları 

  

Metalik veya metalik olmayan bütün malzemelere uygulanabilir. Muayene yüzeylerine erişilebilirlik 

durumuna göre gerektiğinde endoskoplar gibi yardımcı gereçler de kullanılabilir. 

  

Uygulaması 

  

Çoğu durumda muayene yüzeyi hazırlığı olarak yüzey temizliği yapılması istenmez. Daha doğrusu yüzeyin, 

beklenen hataların en iyi görüneceği şekilde olması gerekir. Yeterli ışık şartları altında ve uygun bakma 

açılarında inceleme yapılmalıdır. 

 

Kullanılan EN ve ISO Standartları 
  

Genel: 

EN 13018 - Tahribatsız muayene - Gözle muayene-Genel kurallar 

ISO 3057 - Tahribatsız muayene - Metalografik replika tekniği ile yüzey muayenesi 

EN ISO 3058 - Tahribatsız muayene - Gözle muayene için yardımcı malzemeler - Düşük büyütmeli 

büyüteçlerin seçilmesi 

EN 13927 - Tahribatsız muayene - Gözle muayene - Teçhizat 

EN 1330-10 - Tahribatsız muayene - Terminoloji - Bölüm 10: Gözle muayenede kullanılan terimler 

Kaynaklar: 

EN ISO 17637 - Ergitme kaynaklarının tahribatsız muayenesi - Ergitme kaynaklı birleştirmelerin gözle 

muayenesi 

EN ISO 5817 - Kaynak - Çelik, nikel, titanyum ve bunların alaşımlarında ergitme kaynaklı (demet kaynağı 

hariç) birleştirmeler - Kusurlar için kalite seviyeleri ) 

Dökümler: 

ISO 11971 - Çelik dökümlerin yüzey kalitesi için gözle muayene 
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Girdap Akımları Muayenesi 

Bilimsel Temeli 
  
Bir sarımdan değişken akım (AC) geçirildiğinde bu sarım etrafında bir manyetik alan meydana gelir. Bu 
sarım elektriksel olarak iletken bir malzeme yüzeyine yaklaştırıldığında, sarımın değişken manyetik alanı 
malzeme yüzeyinde indüksiyon akımları oluşturur. Bu akımlar kapalı bir devre halinde akarlar ve Girdap 
akımları olarak adlandırılırlar. Girdap akımları da kendi manyetik alanlarını yaratırlar. Yaratılan bu ikincil 
manyetik alan ölçülerek yüzey hataları bulunabilir, malzemenin iletkenlik, geçirgenlik gibi parametreleri 
belirlenebilir. 
  
Uygulama Alanları 
  
Bu metot elektriksel olarak iletken olan bütün malzemelerde (bakır, alüminyum, vb.) yüzey ve yüzey altı 
süreksizliklerinin tespiti için kullanılır. Girdap akımları muayenesi metodu ile ayrıca elektriksel iletkenlik 
veya manyetik geçirgenlik gibi özelliklere dayanarak malzemelerin sınıflandırılması da mümkündür. 
Bunlardan başka kaplama kalınlığı veya ince metal levhaların kalınlığı ölçümleri de yapmak mümkündür. 
  
Sınırlamalar 
  
Elektriksel olarak iletken olmayan malzemelere uygulanamaz. Ferromanyetik malzemelerin muayenesi için 
özel prosedürler gerekir. Nüfuziyet derinliği sınırlıdır. Muayene sonucu tarama yönüne bağlı olduğundan 
uygun olmayan yönlerde tarama sonunda bazı hatalar gözlenemeyebilir. Diğer yöntemlere kıyasla 
kullanıcının eğitim ve tecrübesine daha fazla bağlıdır. Yüzey şartları muayene sonucunu çok etkiler. 
Düzenek için özel referans standart bloklara ihtiyaç vardır. 
  
Uygulaması 
  
Muayene yüzeyinde çatlak türü belirtiler aranıyorsa daha hassas oldukları için genellikle difransiyel prob adı 
verilen problarla tarama yapılır, ama absolut problarla da çatlak türü hataları tespit etmek mümkündür. 
Absolut problar daha çok malzeme karakterizasyonu ve kaplama kalınlığı ölçümü için kullanılır. Kalınlık 
ölçümü için "lift-off" etkisinden faydalanılır. Bunun için önce cihaz kalibre edilmelidir. Kalibrasyon için 
kullanılacak kalınlıklar, ölçülecek kalınlığa yakın ve biraz daha büyük bir değer ve biraz daha küçük bir değer 
olacak şekilde seçilmelidir. Muayene parçasının manyetik geçirgenliği veya elektriksel iletkenliği ölçümü ile 
karakterizasyonu yapılacaksa yine absolut problar kullanılır ve cihaz değerleri bilinen referans bloklar 
yardımı ile ölçüm öncesinde kalibre edilmelidir. 
  

Kullanılan EN ve ISO Standartları 
  
Genel: 
EN ISO 15548-1 - Tahribatsız muayene - Girdap akımı ile muayene - Teçhizat özellikleri ve doğrulama - 
Bölüm 1: Cihaz özellikleri ve doğrulama 
EN ISO 15548-2 - Tahribatsız muayene - Girdap akımları muayenesi - Teçhizat karakteristikleri ve sağlaması 
- Bölüm 2: Prob özellikleri ve doğrulama 
EN ISO 15548-3 - Tahribatsız muayene - Girdap akımları muayenesi - Teçhizat karakteristikleri ve sağlaması 
- Bölüm 3: Sistem özellikleri ve doğrulama 
EN ISO 15549 - Tahribatsız muayene - Girdap akımları muayenesi - Genel kurallar 
 
Kaynaklar: 
EN ISO 17643 - Kaynakların tahribatsız muayenesi - Karmaşık düzlem analizi ile kaynakların girdap akım 
muayenesi 
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Borular: 
EN 1971-1 - Bakır ve bakır alaşımları - Dikişsiz yuvarlak bakır ve bakır alaşımı borulardaki kusurların ölçümü 

için girdap akım muayenesi - Bölüm 1: Çevreleyen bir bobinle dış yüzeyde deney 

EN 1971-2 - Bakır ve bakır alaşımları - Dikişsiz yuvarlak bakır ve bakır alaşımı borulardaki kusurların ölçümü 

için girdap akım muayenesi - Bölüm 2: İç yüzeyde iç problu yöntem 
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Ultrasonik Muayene 

Bilimsel Temeli 

  

Malzeme içine gönderilen yüksek frekanslı ses dalgaları ses yolu üzerinde bir engele çarparlarsa yansırlar. 

Çarpma açısına bağlı olarak yansıyan sinyal alıcı proba gelebilir veya gelmeyebilir. Alıcı proba ulaşan 

yansıyan sinyal ultrasonik muayene cihazının ekranında bir yankı belirtisi oluşturur. Yankının konumuna 

göre yansıtıcının muayene parçası içindeki koordinatları hesaplanabilir. Ayrıca yankının yüksekliği de 

yansıtıcının büyüklüğü hakkında fikir verir. Yankı sinyalinin şekline bakılarak yansıtıcının türü hakkında da 

bir yorum yapmak mümkün olabilir. 

  

Uygulama Alanları 

  

Metalik veya metalik olmayan malzemelerde beklenen hacimsel hatalar ile çatlak türü yüzey hatalarının 

tespiti için kullanılabilir. 

  

Sınırlamalar 

  

Muayene parçasında ses hızı ve ses zayıflatması özelliklerinin bölgesel olarak güçlü değişimler göstermesi 

durumunda doğru değerlendirme yapmak güçleşir. İri tane yapısı veya soğurma nedeniyle ses 

zayıflamasının çok fazla olduğu malzemelerde muayene bazen imkânsız olabilir. Sıcak muayene yüzeyleri 

için özel olarak tasarlanmış problar kullanılmalıdır. Muayene için ulaşılabilir durumda yeterince geniş bir 

yüzey hazırlanmalıdır. Yüzey durumu muayene parametrelerini doğrudan etkiler. İnce parçaların muayenesi 

nispeten güçtür. Ses demeti eksenine paralel konumlanmış düzlemsel süreksizliklerin tespiti mümkün 

olmaz. Genellikle referans standart bloklara ihtiyaç vardır. 

  

Uygulaması 

  

Yüksek frekanslı ses dalgaları prob adı verilen bir parça içindeki piezoelektrik özellikteki kristal tarafından 

üretilir. Metalik malzemelerin ultrasonik muayenesinde kullanılan frekans aralığı 500 kHz ile 10 MHz 

arasında olabilir. Muayene parçasının mikro yapı özelliklerine göre uygun frekans belirlenir. Prob muayene 

yüzeyine temas ettirildiğinde ses dalgalarının malzeme içine nüfuz edebilmesi için uygun bir temas sıvısı 

(yağ, gres, su, vb.) kullanılmalıdır. Prob muayene yüzeyinde gezdirilerek (tarama) parça geometrisinden 

kaynaklanan yankılar dışında yankılar olup olmadığı gözlenir, varsa bu yankıların konumları ve yükseklikleri 

değerlendirilerek hata çözümlemesi yapılır. 

Ultrasonik muayene için en yaygın kullanılan dalga türleri boyuna (basınç) ve enine (kesme) dalgalardır. 

Normal prob denilen sıfır derece giriş açısına sahip problarla çalışılırken malzeme içinde ilerleyen dalgalar 

boyuna dalgalardır. Açılı problar ise malzeme içine genellikle 45°, 60° ve 70° giriş açısı ile (bu değerler çelik 

malzeme içindir) enine dalgalar gönderir. 

  

Kullanılan EN ve ISO Standartları 
  
Genel: 
EN ISO 16810 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene: Genel kurallar 

EN ISO 16811 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene: Hassasiyet ve aralık ayarı 

EN ISO 16823 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene: Geçiş tekniği 

EN ISO 16826 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene: Yüzeye dik süreksizliklerin muayenesi için 
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EN ISO 16827 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene: Kusurların karakterizasyonu ve 

boyutlandırılması 

EN ISO 16828 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene - Süreksizliklerin belirlenmesi ve ölçülendirilmesi 

için bir metot olarak uçuş/geçiş süresi kırınımı tekniği (TOFD) 

EN 12668-1 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene teçhizatının karakterizasyonu ve doğrulanması - 

Bölüm 1: Cihazlar 

EN 12668-2 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene teçhizatının karakterizasyonu ve doğrulanması - 

Bölüm 2: Problar 

EN 12668-3 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene teçhizatının karakterizasyonu ve doğrulanması - 

Bölüm 3: Birleşik teçhizat 

EN ISO 2400 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene - Kalibrasyon bloğu No.1 için özellikler 

EN ISO 7963 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene - Kalibrasyon bloğu No.2 için özellikler 

EN ISO 1330-4 - Tahribatsız muayene - Terminoloji - Bölüm 4: Ultrasonik Muayenede Kullanılan terimler 

Kaynaklar: 
EN ISO 11666 - Kaynakların tahribatsız muayenesi - Ultrasonik muayene - Kabul seviyeleri 

EN ISO 23279 - Kaynakların tahribatsız muayenesi - Ultrasonik muayene - Kaynaklardaki belirtilerin 

karakterizasyonu 

EN ISO 17640 - Kaynakların tahribatsız muayenesi - Ultrasonik muayenesi - Teknikler,deney sınırları ve 

değerlendirme 

EN ISO 10863 - Kaynakların tahribatsız muayenesi - Ultrasonik muayene - Uçuş/geçiş süresi kırınımı tekniği 

kullanımı (TOFD) 

EN ISO 22825 - Kaynakların tahribatsız muayenesi - Ultrasonik muayene - Östenitik çelikler ve nikel tabanlı 

alaşımlarda kaynakların muayenesi 

Dökümler: 
EN 12680-1 - Döküm-Ultrasonik muayene - Bölüm 1: Genel amaçlı çelik dökümler 

EN 12680-2 - Döküm-Ultrasonik muayene - Bölüm 2: Yüksek gerilmelere maruz kalacak çelik döküm 

bileşenler 

EN 12680-3 - Döküm-Ultrasonik muayene - Bölüm 3: Küresel grafitli demir dökümler 

Çelik dövmeler: 
EN 10228-3 - Çelik dövmelerin tahribatsız muayenesi - Bölüm 3: Ferritik veya martenzitik çelik dövmelerin 

ultrasonik muayenesi 

EN 10228-4 - Çelik dövmelerin tahribatsız muayenesi - Bölüm 4: Östenitik ve östenitik-ferritik paslanmaz 

çelik dövmelerin ultrasonik muayenesi 

Çelik borular: 
EN ISO 10893-8 - Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 8: Düzlemsel kusurların tespiti için dikişsiz 

ve kaynaklı çelik boruların otomatik ultrasonik muayenesi 

EN ISO 10893-9 - Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 9: Düzlemsel kusurların tespiti için kaynaklı 

boruların imalâtında kullanılan çelik şeritlerin/plâkaların otomatik ultrasonik muayenesi 

EN ISO 10893-10 - Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 10: Boyuna ve/veya enine kusurların 

tespiti için dikişsiz ve kaynaklı (toz altı ark kaynaklı hariç) çelik boruların otomatik tam çevre ultrasonik 

muayenesi  

EN ISO 10893-11 - Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 11: Enine ve/veya boyuna kusurların 

tespiti için kaynak edilmiş çelik borularda kaynak dikişinin otomatik ultrasonik muayenesi 

Çelik çubuklar: 
EN 10308 - Tahribatsız muayene - Çelik çubukların ultrasonik muayenesi  
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Radyografik Muayene 

Bilimsel Temeli 

  

Yüksek enerjili elektromanyetik dalgalar (ışınım) pek çok malzemeye nüfuz edebilirler. Belli bir malzemeye 

nüfuz eden ışınım malzemenin diğer tarafına konan ışınıma duyarlı filmleri de etkileyebilir. Bu filmler daha 

sonra banyo işlemine tabi tutulduklarında ışınımın içinden geçtiği malzemenin iç kısmının görüntüsü ortaya 

çıkar. Bu görüntü malzeme içindeki boşluklar veya kalınlık / yoğunluk değişiklikleri nedeniyle oluşur. 

Malzemenin içinin bu şekilde görüntülenmesi Radyografi olarak adlandırılır. Eğer malzemenin arka tarafına 

film yerine bir detektör konup malzemeden geçen ışınım toplanarak bir monitöre aktarılırsa bu teknik te 

Radyoskopi olarak adlandırılır. 

  

Uygulama Alanları 

  

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

kullanılabilir. 

  

Sınırlamalar 

  

Muayene parçasının kalınlığı kullanılacak ışınım kaynağının cinsine bağlı olarak belli değerleri aşamaz. 

Çeşitli ışınım kaynakları için uygun malzeme kalınlık aralıkları uygulama standartlarında verilmiştir. Kalınlık 

sınırlaması dışında her türlü malzemeye uygulanabilir. Operatörün eğitimi ve tecrübesi çok önemlidir. 

Muayene parçasının her iki yüzeyine de ulaşılabilir olması gerekir. Muayene için kullanılacak donanım diğer 

metotlara kıyasla daha pahalıdır. En çok da radyasyon güvenliği konusunda dikkatli çalışma gerektirir. 

  

Uygulaması 

  

Radyografik muayene için çeşitli ışınım kaynakları kullanılabilir. Bu kaynaklar X-ışını tüpleri veya Gama ışını 

üreten izotoplar olabilir. Endüstriyel radyografide kullanılan X-ışını enerji aralığı genellikle 50 kV -350 kV 

arasındadır. Işınlama enerjisi ışınlanacak malzemenin cinsine ve kalınlığına bağlı olarak değişir. En çok 

bilinen ve kullanılan gama kaynakları ise Ir 192, Co 60'tır. Bunlardan başka Se 75, Yb 169 Tm 170 gibi 

izotoplar da endüstriyel radyografi alanında kullanılmaktadır. 

 

Muayenelerin sağlıklı ve güvenilir sonuçlar verebilmesi için standartlara göre yapılması gerekir. Bu 

standartlar malzeme cinsine ve/veya ürün türüne göre hazırlanmıştır. Ayrıca muayenenin yapılışına yönelik 

uygulama standartları ile kabul seviyelerinin verildiği uygulama standartları vardır. Muayene parçasının 

özelliklerine göre uygun standartlar belirlenerek muayene yapılır. 

  

Kullanılan EN ve ISO Standartları 
  

Genel: 

EN ISO 5579 - Tahribatsız muayene-Metalik malzemelerin film ve X- veya gama ışınlarıyla radyografik 

muayenesi için genel prensipler 

EN ISO 19232-1 - Tahribatsız muayene-Radyografların görüntü kalitesi-Kısım 1: Görüntü kalite göstergeleri 

(tel tipi)-Görüntü kalite değerinin tespiti 

EN ISO 19232-2 - Tahribatsız muayene-Radyografların görüntü kalitesi-Kısım 2: Görüntü kalite göstergeleri 

(kademeli/delik tipi)-Görüntü kalite değerinin tespiti 



Sayfa 11 / 13 
 

Öğr. Gör. Eren Kayaoğlu   {eO}   http://okanuni.eren.xyz 

EN ISO 19232-3 - Tahribatsız muayene-Radyografların görüntü kalitesi - Kısım 3: Görüntü kalite sınıfları 

EN ISO 19232-4 - Tahribatsız muayene-Radyografların görüntü kalitesi -Kısım 4: Görüntü kalite değerleri ve 

görüntü kalite çizelgelerinin deneyle değerlendirilmesi 

EN ISO 19232-5 - Tahribatsız muayene-Radyografların görüntü kalitesi - Kısım 5: Görüntü kalite göstergeleri 

(Çift telli tip)-Toplam yarı gölge değerinin tespiti 

EN 1330-3 - Tahribatsız muayene - Terimler ve tarifleri - Bölüm 3: Endüstriyel radyografik muayenede 

kullanılan terimler ve tarifleri 

 
Kaynaklar: 
EN ISO 17636-1 - Kaynak dikişlerinin tahribatsız muayenesi - Radyografik muayene - Bölüm 1: Filmli X ve 

gama ışını teknikleri 

EN ISO 17636-2 - Kaynak dikişlerinin tahribatsız muayenesi - Radyografik muayene - Bölüm 1: Dijital 

detektörler ile X ve gama ışını teknikleri 

EN ISO 10675-1 - Kaynakların tahribatsız muayenesi- Radyografik muayene için kabul seviyeleri - Bölüm 1: 

Çelik, nikel, titanyum ve bunların alaşımlar 

 

Dökümler: 

EN 12681 - Döküm-Radyografik muayene 

 

Çelik borular: 

EN ISO 10893-6 - Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 6: Kusurların tespiti için kaynaklı çelik 

borularda kaynak dikişinin radyografik muayenesi 

EN ISO 10893-7 - Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 7: Kusurların tespiti için kaynaklı çelik 

borularda kaynak dikişinin dijital radyografik muayenesi 
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Kaynak: https://intweb.tse.org.tr/Standard/Standard/StandardAra.aspx (Tarih: 03.02.2020) 

 

Tahribatsız Muayene TSE Standartları 

TS EN ISO 9712/D1 - Tahribatsız muayene - Tahribatsız muayene personelinin vasıflandırılması ve 
belgelendirilmesi 

TS ISO 9935 - Tahribatsız muayene-Penetrant hata dedektörleri-Genel teknik şartlar 

TS 8311 EN 25580 - Tahribatsız muayene-Endüstriyel radyografik aydınlatıcılar-Asgari şartlar 

TS EN 13184 - Tahribatsız muayene- Sızdırmazlık muayenesi- Sızdırmazlık muayenesi- Basınç değiştirme 
metodu 

TS EN 13068-3 - Tahribatsız muayene- Radyaskopik muayene- Bölüm 3- X- Ve gama ışınlarıyla metalik 
malzemelerin radyoskopik muayenesi için genel kurallar 

TS EN 13477-1 - Tahribatsız muayene- Akustik emisyon- Cihaz karakterizasyonu- Bölüm 1: Cihaz tanımı 

TS EN 1593 - Tahribatsız muayene-Sızdırmazlık deneyi-Habbe yayım teknikleri 

TS EN 1330-2 - Tahribatsız muayene-Terimler ve tarifler-Bölüm 2: Tahribatsız muayene metotları ortak 
terimleri 

TS EN 1330-10 - Tahribatsız muayene - Terminoloji - Bölüm 10: Gözle muayenede kullanılan terimler 

TS EN 13927 - Tahribatsız muayene - Gözle muayene – Teçhizat 

TS ISO 3058 - Tahribatsız muayene - Gözle muayene -Düşük büyütmeli gereçlerin seçimi 

TS EN 15305 - Tahribatsız muayene - X-Işını difraksiyonu/kırınımı vasıtasıyla artık gerilim analizi için 
muayene metodu 

TS EN ISO 12706 - Tahribatsız muayene - Penetrant muayenesi - Terimler ve tarifler 

TS EN 13554 - Tahribatsız muayene-Akustik emisyon deneyi-Genel kurallar 

TS EN 13927 - Tahribatsız muayene - Gözle muayene – Donanım 

TSE CEN/TR 14748 - Tahribatsız muayene - Tahribatsız muayene deneylerinin yeterliliği için yöntem 

TSE CEN ISO/TR 25107 - Tahribatsız muayene - Tahribatsız muayene eğitim programı için kılavuz bilgiler 

TSE CEN ISO/TR 25108 - Tahribatsız muayene - NDT personel eğitim organizasyonları için kılavuz 

TS ISO 3058 - Tahribatsız muayene - Gözle muayene araçları - Düşük büyütmeli gereçlerin seçimi 

TSE CEN/TR 14748 - Tahribatsız muayene - Tahribatsız muayene deneylerinin yeterliliği için metodoloji 

TS EN ISO 3059:2012 - Tahribatsız muayene - Penetrantla muayene ve manyetik parçacıkla muayene - 
İnceleme şartları 

TS EN ISO 3452-1 - Tahribatsız muayene- Penetrant muayenesi- Bölüm 1: Genel kurallar 

TS EN ISO 15548-1 - Tahribatsız muayene- Girdap akımı ile muayene- Teçhizat özellikleri ve doğrulama - 
Bölüm 1: Cihaz özellikleri ve doğrulama 

TS EN ISO 15548-2 - Tahribatsız muayene- Girdap akımı ile muayene- Teçhizat özellikleri ve doğrulama - 
Bölüm 2: Prob özellikleri ve doğrulama 

TS EN ISO 3059 - Tahribatsız muayene - Penetrantla muayene ve manyetik parçacıkla muayene - İnceleme 
şartları (ISO 3059:2012) 

TSE CEN/TR 16638 - Tahribatsız muayene - Mavi ışıkla penetran ve manyetik parçacık testi 

https://intweb.tse.org.tr/Standard/Standard/StandardAra.aspx
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TS EN ISO 16810 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene - Genel prensipler 

TS EN ISO 16811 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene- Hassasiyet ve aralık ayarı 

TS EN ISO 16826 - Tahribatsız muayene- Ultrasonik muayene- Yüzeye dik süreksizliklerin muayenesi için 

TS EN ISO 16827 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene - Süreksizliklerin karakterizasyonu ve 
büyüklük tayini 

TS EN 1330-1 - Tahribatsız muayene - Terimler ve tarifleri - Bölüm 1: Genel terimler listesi 

TS EN ISO 18490 - Tahribatsız muayene-NDT personelinin görüş keskinliğinin ölçümü 

TS EN 13018 - Tahribatsız muayene-Gözle muayene-Genel kurallar 

TS EN ISO 18081 - Tahribatsız muayene testleri- Akustik emisyon testi(AT) – akustik emisyon yoluyla sızıntı 
tespiti 

TS EN 16714-1 - Tahribatsız Muayene- Termografik testi-Bölüm 1-Genel prensipler 

TS EN 16714-2 - Tahribatsız muayene-Termografik test-Bölüm 2 Ekipman 

TS EN 16714-3 - Tahribatsız muayene- Termografik test-Bölüm 3:Terim ve tarifler 

TS EN 4179 - Havacılık serisi – Tahribatsız muayene personelinin yeterliliği ve onayı 

TS EN ISO 5577 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik Muayene – Sözlük 

TS EN ISO 15708-1 - Tahribatsız muayene - Bilgisayarlı tomografi için radyasyon yöntemleri - Bölüm 1: 
Terminoloji 

TS EN ISO 15708-2 - Tahribatsız muayene - Bilgisayarlı tomografi için radyasyon yöntemleri - Bölüm 
2:Prensipler, ekipman ve örnekler 

TS EN ISO 15708-3 - Tahribatsız muayene - Bilgisayarlı tomografi için radyasyon yöntemleri - Bölüm 
3:Operasyon ve yorumlama 

TS EN ISO 15708-4 - Tahribatsız muayene - Bilgisayarlı tomografi için radyasyon yöntemleri - Bölüm 4: 
Yeterlilik 

TS EN ISO 16809 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik kalınlık ölçümü 

TS EN ISO 2128 - Alüminyum ve alüminyum alaşımlar- Anodik oksit kaplamalarda kalınlık tayini- Çift ışınlı 
mikroskopla tahribatsız muayene 

TS EN 12799/A1 - Sert lehim - Sert lehim bağlantılarının tahribatsız muayeneleri 

TS EN 13625 - Tahribatsız muayene-Sızdırmazlık deneyi-Gaz sızdırmasının ölçülmesinde donanımın 
seçilmesi için kılavuz 

TS EN 15857 - Tahribatsız muayene- Akustik emisyon - Elyaf takviyeli polimerlerin deneyi - Özel metodoloji 
ve genel değerlendirme kriteri 


