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TAHRİBATSIZ MUAYENE (NDT)'YE GİRİŞ VE TARİHÇESİ 

Tahribatsız Muayeneye Giriş 

Tahribatsız Muayene (TM) kendine özgü bir bilim dalı olup, malzemedeki kalıntıları, gerilmeleri, hata boyutu 

ve yönlerini, kırılma dayanımı ile tasarım arasındaki bağıntıyı ve yapının güvenli bir şekilde çalışmasını 

belirlemektedir. Kırılma dayanımını etkileyen faktörler daha tasarım aşamasında iken göz önüne alınmış 

olmalıdırlar. TM, üretim çizgisinin son basamağı olmakla birlikte, tasarım sırasında planlanmış olmalıdır. 

 

 

 

Tahribatsız Muayenenin Tarihçesi 

Kritik bileşenlerde malzemeye zarar verecek karakterdeki yüzey ve iç süreksizliklerin tespiti çeşitli Tahribatsız 

Muayene Yöntemlerinin yardımı ile yapılabilmektedir. Bu yöntemleri başlıca; Sıvı Penetrant (Girinim), 

Manyetik Parçacık, Girdap Akımları (Eddy Current), Radyografik Muayene, Ultrasonik Muayene, Titreşim 

Analizi ve Akustik Emisyon olarak saymak mümkündür. Ayrıca Gözle Kontrol ve Kaçak Testi de tahribatsız 

muayene yöntemleri arasında sayılır. Bu yöntemlerden bazıları çok eskiden beri kullanılmakta olup, bazıları 

çok yakın bir geçmişte mühendisler tarafından kabul edilmişlerdir. 

Yüzey hatalarını tespit etmede yağ ve tebeşir kullanımı bilinen en eski Tahribatsız Muayene (NDT) 

yöntemlerinden biridir. X-Işınları Kasım 1895'de Prof. W. K. Röntgen tarafından keşfedilmiş ve 1930'da 

Amerikan Deniz Kuvvetleri Donanmasındaki gemilerin buhar kazanlarının kaynak dikişleri X-Işınları testiyle 

kontrol edilmiştir. Ultrasonik Test ilk olarak 1931'de kullanılmış; fakat değeri mühendisler tarafından ancak 

1945'den sonra anlaşılmıştır. Akustik Emisyon Testi, stres ve kuvvet altında büyüyen süreksizliklerin ve 

çatlakların yaydığı enerjinin tespit edilmesine ve analizine dayanmakta olup, Tahribatsız Muayene (NDT) 

alanında oldukça yeni bir yöntemdir. 

Bütün bu yöntemler; tesislerin, yapıların ve bileşenlerin güvenlik içinde bulunmalarını sağlamaktadır. Zararlı 

ve Standart dışındaki süreksizlikleri tespit etmekten başka, tahribatsız muayenenin daha birçok avantajı 

vardır. 
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Bunlar; 

1. Bir bileşenin üretiminde kullanılan işlemlerdeki yanlışlıkların düzeltilmesi; düzeltme ölçülerinin 

özelliği Tahribatsız Muayene ile tespit edilen hataların genellikle tipine ve dağılımına dayanmaktadır. 

2. Birbirine uyan (aynı) kalitede malzemeler üreten şirketler bütünlüğünün korunması 

3. Dizayn mühendisinin gözden kaçırdığı tasarım hatalarının belirlenmesi; kalifiye ve deneyimli bir 

Tahribatsız Muayene Teknisyeni, malzeme üzerinde testleri uyguladığında bu hataları tespit edebilir. 

4. Yeterli bir mamûl / ürün ortaya çıkartmak için çeşitli malzemeler ve işlemlerden elde edilen verilerin 

toplanması 

Yukarıda belirtilen Tahribatsız Muayenenin ikincil avantajlarından bazılarıdır. Eğer Özel bir uygulama için 

doğru bir işlem kullanılıyorsa, tahribatsız muayene tüm avantajlarından yararlanılarak uygulanmalıdır. 

Yalnızca, iyi eğitilmiş ve güvenilir kişiler testi uygulamalıdırlar. 

 

Tahribatsız Muayenede Genel Yaklaşım 

Tahribatsız muayene kullanıldığında genel yaklaşım, bir bileşen veya yapıdaki bütün önemli hataları 

bulmaktır. Tasarım mühendisi, uygun Standart şartnameleri kullanarak, bu hataların kabul edilebilirliğine 

veya varsa, tamir işlemine karar vermelidir. Tespit edilen hataların kabul edilip edilmeyeceği Tahribatsız 

Muayene teknisyenine bağlı değildir. Teknisyen özel yazılı şartnameyi kullanır. 

 

TAHRİBATSIZ MUAYENE'DE EN ÇOK KULLANILAN YÖNTEMLER 

Tahribatsız Muayenede En Çok Kullanılan NDT Yöntemleri; Avantajları ve Sınırlamaları 

Tahribatsız muayene yöntemi genel olarak; test edilecek yapının veya bileşenin cinsine, şekline ve aranan 

hataların tiplerine göre seçilmektedir. Her yöntemin bir diğerine göre avantajları ve dezavantajları vardır. 

Ancak hiçbir yöntem için tek başına, en iyisi demek doğru değildir. Bir bileşenin testinde %100'lük bir kontrol 

elde edebilmek için çoğu kez birden fazla yöntemin kullanılması gerekmektedir. Aşağıda, en çok kullanılan 

yöntemlerden Radyografik Muayene, Ultrasonik Muayene, Girdap Akımları, Sıvı Penetrant ve Manyetik 

Parçacık Testi yöntemleri avantaj ve dezavantajları ile kısaca açıklanmıştır. 
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1. Radyografik Muayene 

Bu Tahribatsız Muayene (NDT) yönteminde nüfuz edici (kısa dalga boylu) radyasyon kullanılmaktadır. Örnek 

içinden geçen radyasyon, malzemedeki yoğunluk veya kalınlık farklılıklarından dolayı farklı miktarlarda 

soğurulmaktadır. Örneğin karşı yüzeyinden yayılan radyasyon genellikle radyografik film üzerine 

kaydedilmektedir. Film üzerine kaydedilen görüntü gerçekte test malzemesinin gölge görüntüsüdür. 

     

 

Endüstriyel Radyografide genellikle, ya X-Işını tüpü ya da Co-60 veya Ir-192 veya Selenyum gibi Radyoizotop 

Kaynaklar kullanılmaktadır. Radyografi, ana malzeme ile yoğunluk farkı oluşturan hacimsel iç hataların 

tespitinde en uygun yöntemdir. 

 

Radyografik Muayene’nin Avantajları 

* Kalıcı kayıt elde edilir ve zaman içinde karşılaştırma yapılması mümkündür; 

* İş sahasında kalibrasyon gerekmez; 

* İç süreksizliklerin tespitinde mükemmel bir yöntem; 

* Işın demetinin yönü geometriden etkilenmez. 

 

Radyografik Muayene’nin Dezavantajları 

* Radyasyon tehlikesi; 

* Hatanın derinliği gösterilemez; 

* Çizgisel süreksizliklerin doğrultusu önemlidir; 

* Nispeten pahalıdır; 

* Sınırlı nüfuziyet derinliği; 

* Parçanın iki tarafından da giriş/erişim gerekli. 
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Boru bağlantısının radyografik görüntüsü 

 

 

Uçak spar parçası radyografik görüntü 
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Radyografik muayene tekniğinde iş parçasının izdüşümü görünümü 
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2. Ultrasonik Muayene 

Bu Tahribatsız Muayene (NDT) yöntemi, test edilecek parçadaki süreksizlikleri tespit etmek için 0,2 - 25 MHz 

aralıkta yüksek frekanslı ses dalgalarını kullanmaktadır. Burada, Hertz (Hz) frekans birimi olup bir saniyedeki 

titreşim (tekrar) sayısına eşittir. 

Ultrasonik Test, malzeme içinde yayılan ses demetinin, akustik empedansta (bir malzemenin ses yayılmasına 

karşı gösterdiği direnç) meydana gelen değişim sonucu kısmen veya tamamen yansıması (yankı) prensibine 

dayanmaktadır. 

 

Yüksek frekanslı ses, elektrik enerjisini mekanik enerjiye ve mekanik enerjiyi de elektrik enerjisine 

dönüştürme yeteneğine sahip bir piezoelektrik kristal tarafından (transdüser - prob) malzemeye gönderilir. 

Algılanan yankılar katot ışını tüpünde (ekran) görülen elektrik sinyaline dönüştürülür. 
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Ultrasonik Muayene’nin Avantajları 

* Malzemenin sadece bir tarafından giriş (erişim) yeterlidir; 

* Çok çeşit ve türde malzemelerde kullanılabilir; 

* Düzlemsel iç süreksizliklerin tespitinde en uygun yöntemdir; 

* Oldukça portatif (seyyar); 

* Yüksek nüfuziyet yeteneği; 

* Anında sonuca varma; 

* Otomatik sistemlere adapte edilebilir. 

 

Ultrasonik Muayene’nin Dezavantajları 

* Pürüzlü yüzeyler sorun yaratabilir; 

* Yüzey hazırlığı gerekir; 

* Referans standartlar ve kalibrasyon gerekir; 

* Yorumlama zor olabilir; 

* Yüksek-derecede operatör deneyimi ve güvenilirliği gerekir. 

 

Ultrasonik Muayenenin Fiziksel İlkesi 

 

Ultrasonik prob ile açılı tarama/muayene (Angle Beam Probe) 
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Solda: Ultrasonik muayenede arka duvar yankısı 

Sağda: Yankı genliğinin (amplitude) azalması ile kusurlu bölgenin ve derinliğinin tespiti (detection) 

 

Çok katmanlı yapılarda Ultrasonik test 
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3. Girdap Akımları Yöntemi (Eddy Current) 

Bu Tahribatsız Muayene (NDT) yöntemi genel olarak bir üreteç (jeneratör), bir test bobini ve bir gösterge 

(endikatör) ile çalışmaktadır. Üreteç, manyetik alanı yaratan test bobinine değişken (alternatif) akım (AC) 

sağlamaktadır. Değişken manyetik alan, iletken test parçasında girdap akımlarını indükler. İndüklenen bu 

girdap akımları bobinin manyetik alanına zıt yönde ikinci bir manyetik alan meydana getirir. Test parçasının 

özelliklerindeki bir değişim veya bir süreksizlik elektrik direncinde bir değişikliğe neden olur ve akım miktarını 

bu da manyetik alanı değiştirir. Gösterge (ibre veya katot ışını tüpü), malzemenin, girdap akımlarını ne şekilde 

etkilediğini kaydeder. 

 

Girdap akımı testi aşağıdaki amaçlar için kullanılabilir; 

* İletken malzemelerde yüzey ve yüzey altı hatalarının tespit edilmesinde. 

* İletken malzeme üzerindeki iletken olmayan kaplama kalınlığının (örneğin, boya) ölçülmesinde. 

* Metalik bileşenlerin elektrik iletkenliklerinin ölçülmesinde. 

 

Girdap Akımları Yönteminin Avantajları 

* Temas maddesi gerektirmez; 

* Ayarlanması (set-up) basit; 

* Hatalara karşı çok duyarlı; 

* Tekrar edilebilir; 

* Yüksek tarama hızı kullanılabilir; 

* Hataların boyutsal analizi veya kaplama kalınlığı için oldukça duyarlı. 

 

Girdap Akımları Yönteminin Dezavantajları 

* Elektrik prensipleri ve matematik konusunda iyi bir akademik temel gerektirir; 

* Yüzey bozukluklarına karşı çok duyarlı olup, düzgün bir test yüzeyi gerektirir; 

* Yüzeyaltı hatalarının tespitinde, manyetik olmayan veya az manyetik malzemelerde kullanılabilir; örneğin, 

karbon çeliğine uygulanamaz, ferromanyetik malzemeler özel şartlarda test edilebilir; 

* Çatlağın darlığı (bitişikliği) ve girdap akımlarının çatlağa veya çizgisel süreksizliklere göre doğrultusu 

detekte edilebilirliği etkiler. 
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Malzeme içerisinde indüklenen girdap akımları 

 

Manyetik alanların yönü 

 

Eddy Current Testi ile çatlak (crack) tespiti 
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4. Sıvı Penetrant Yöntemi 

Bu Tahribatsız Muayene (NDT) yöntemi; gözeneksiz malzemelerdeki yüzey süreksizliklerini tespit etmek için 

kullanılmaktadır. Girici boya (penetrant) temiz bir yüzeye uygulandığında, yüzey süreksizliğinin içine kılcal 

(kapiler) etki ile nüfuz eder. Yeterli bir nüfuziyet süresinden sonra boyanın fazlası yüzeyden temizlenir. Yüzey 

süreksizliğine girmiş olan boya, bir emici geliştirici (developer) yardımı ile yüzeye geri çekilir ve parça 

yüzeyinde görünür bir belirti oluşturur. 

 

Sıvı Penetrant Testinin Avantajları 

* Nispeten ucuz; 

* Portatif bir Tahribatsız Muayene (NDT) yöntemi; 

* İnce ve bitişik (0,1 mikrona kadar) süreksizliklere karşı çok duyarlı; 

* Basit bir yöntem; 

* Çok türde malzemeye uygulanabilir; 

* Yönüne bakmaksızın bütün yüzey süreksizlikleri bir işlemle tespit edilebilir. 

 

Sıvı Penetrant Testinin Dezavantajları 

* Test yüzeyi bütün kirliliklerden (kir, yağ, gres, boya, pas vs.) arındırılmış olmalıdır; 

* Sadece yüzey süreksizlikleri tespit edilebilir; 

* Gözenekli malzemelerde kullanılamaz ve çok pürüzlü yüzeylerde kullanılması zordur; 

* Test işleminden sonra malzeme yüzeyinin genellikle temizlenmesi gereklidir. 
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Penetrant sıvı ile malzeme muayenesi yönteminde uygulanan aşamalar 
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5. Manyetik Parçacık Testi 

Bu Tahribatsız Muayene (NDT) yöntemi; ferromanyetik malzemelerdeki yüzey ve yüzeye yakın 

süreksizliklerin tespit edilmesinde kullanılmaktadır. Bunun için malzemeye bir manyetik alan ve süreksizlik 

üzerinde oluşan kaçak alana karşı duyarlı, manyetik toz uygulamak gerekir. Toz, parça yüzeyinde kaçak alan 

tarafından tutularak görünür belirtiler haline getirilir. Süreksizlik belirtilerinin yorumlanması kalifiye 

operatörler tarafından yapılmalıdır. 

 

 

Manyetik Parçacık Testinin Avantajları 

* Ferromanyetik malzemelerdeki ince ve sığ yüzeysel çatlakların tespit edilmesi için en iyi yöntem; 

* Hızlı ve nispeten basit bir NDT yöntemi; 

* Genelde ucuz; 

* İnce boya tabakaları bulunması durumunda da uygulanabilir; 

* Test parçasının boyutu ve şekli bakımından kısıtlaması çok az; 

* Portatif bir yöntem. 

Manyetik Parçacık Testinin Dezavantajları: 

* Malzeme ferromanyetik olmalıdır; 

* Manyetik alanın yönü ve şiddeti önemlidir; 

* Sadece yüzey ve yüzeye yakın süreksizlikleri tespit eder; 

* Bazen yüksek akım gerektirir; 

* Test parçasının yanması olası; 

* Parça genellikle demanyetize edilmelidir ve bu zor olabilir. 

 



Sayfa 14 / 15 
 

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

 

Manyetik alan çizgilerinin süreksizlikler ile değişmesi 

 

 

 

Uygulama aşamaları 
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Manyetik parçacık muayenesi uygulama örnekleri 

 


