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CÉGISMERTETŐ

Cégnév: Global NDT Kft.

Profil: Roncsolásmentes anyagvizsgálat
Ügyvezető: Gembolya Gábor

Szolgáltatásaink között megtalálható az ipari roncsolásmentes anyagvizsgálat széles skálája, emellett többek
közt vállalkozunk új termékek gyártásközi és végellenőrzésére, állapotfelmérésre, valamint élettartam
meghatározással kapcsolatos feladatokra is.

Munkánk során független szakvéleményt biztosítunk a vizsgálat tárgyát képező termék állapotáról és minőségéről,
segítve ezzel a Megrendelő döntéshozatalát.

Vizsgálatainkat a hazai és nemzetközi előírásoknak megfelelően végezzük.

Cégünk független vizsgáló szervezetként áll Ügyfeleink rendelkezésére.



Tevékenységeink

• Roncsolásmentes anyagvizsgálat:
 Szemrevételező vizsgálat

 Videoendoszkópos vizsgálat

 Mágnesezhető poros vizsgálat

 Folyadékbehatolásos vizsgálat

 Ultrahangos vizsgálat

 Ultrahangos falvastagságmérés

 Radiográfiai vizsgálat

 Metallográfiai vizsgálat

 Keménységmérés

• Oktatás
 Roncsolásmentes anyagvizsgáló 

képzés

• Műszaki ellenőrzés:
 Gyártásközi ellenőrzés, vizsgálat

 Késztermék ellenőrzés, vizsgálat

 Működő berendezések időszakos 
ellenőrzés, vizsgálat

 Állapotfelmérés (működő 
berendezések, vezetékek)



Vizsgálatokat az ország egész területén 
gyárakban, üzemekben, erőművekben és egyéb 
létesítményekben nap, mint nap végzünk. 

Magas színvonalon korszerű, precíz és független 
szolgáltatásokat nyújtunk Megrendelőinek.

Rendelkezünk a vizsgálatokhoz szükséges szakmai 
képzettséggel. A szakmai felkészültségét 
folyamatos továbbképzések támogatják.



Tanúsítványaink

 Szemrevételező vizsgálat VT3

 Videoendoszkópos vizsgálat VT3

 Mágnesezhető poros vizsgálat MT3

 Folyadékbehatolásos vizsgálat PT3

 Ultrahangos vizsgálat UT3

 Radiográfiai vizsgálat RT2

 Fázisvezérelt Ultrahangos vizsgálat PA2



Főbb szakmai tapasztalatok

Állapotfelmérés:

 Mátrai Hőerőmű állapotfelmérés Visonta

 Hamburger Hungária új erőmű építés Dunaújváros

 MESSER Hungarogáz nyomástartó edények Pétfürdő

 ELECTRABEL Rodenhuise 4. kazán Gent (Belgium)

 MOL Dunai finomító Százhalombatta

Nagyjavítás:

 Dunamenti Erőmű nagyjavítás Százhalombatta

 Pannon Hőerőmű Éves nagyjavítás Pécs

 ALSTOM Mátrai Erőmű turbina nagyjavítás Visonta

 E-ON Debreceni erőmű nagyjavítás Debrecen

Éves felülvizsgálat:

 SINERGY TVK Erőmű éves felülvizsgálata Tiszaújváros

Javítás ellenőrzés, gyártásközi ellenőrzés:

 SIEMENS Pannon Hőerőmű átalakítás Pécs

 Wika Kft. nyomástartó edény ellenőrzés Esztergom

 ELECTRABEL Ruien 1. kazán Ruien
(Belgium)

 GE Hungary Zrt Energy Veresegyháza

 E-ON Nyíregyházi erőmű dob vizsgálat Nyíregyháza

 GE Products Power System javítás ellenőrzés Eemshaven
(Hollandia)



Jelentősebb munkáik
 Mátrai Hőerőmű: IV. számú turbina öntvényházak hibakereső vizsgálata, valamint a turbinához 

kapcsolódó nagynyomású, magas hőmérsékleten üzemelő csővezetékek állapotfelmérő vizsgálatai

 Pannon Hőerőmű: X. és II. kazán éves felülvizsgálati munkáinak szervezése, lebonyolítása, valamint a 
dokumentumok, jegyzőkönyvek elkészítése
o Forrcsövek hosszirányú repedéskereső vizsgálata
o Forrcsövek folyamatos korróziókereső vizsgálata
o Vízoszlopon keresztüli ultrahangos vizsgálat
o Mennyezeti túlhevítő hossz-és keresztirányú repedések vizsgálata

 Dunamenti Erőmű: hőhasznosító kazán részegységeinek roncsolásmentes vizsgálata és nagynyomású 
egységek felülvizsgálata

 Hamburger Hungária: gőzturbinához kapcsolódó csővezetékek roncsolásmentes vizsgálatai

 Kronspan-Mofa: új hőhasznosító kazán csővezeték rendszereinek felülvizsgálata, dokumentálása
o Szivattyúkhoz kapcsolódó új csővezeték rendszerek roncsolásmentes vizsgálatai

 MOTIM Műkorund: őrlőhengerek roncsolásmentes vizsgálata, felületi hibafeltáró elemzések



Minőségirányítás

- Számunkra fontos Megrendelőink elégedettsége, 
ennek érdekében 2016. őszén olyan irányítási 
rendszert vezettünk be, amely megfelel az MSZ 
EN ISO/IEC 17025:2005 követelményeinek

- Az akkreditálási eljárás folyamata 2016 év végén 
elkezdődött

- A Nemzeti Akkreditáló Hatóság szemléjének 
időpontja 2017. tavasz

- A Nemzeti Akkreditáló Hatóság által NAH-1-
1813/2017 számon nyilvántartott 
vizsgálólaboratórium.

- Akkreditálási státusz lejárata: 2022.05.25



Elérhetőségeink

Ügyvezető: Gembolya Gábor

Telefon: +36-20-267-8870

E-mail: gembolya.gabor@globalndt.hu
info@globalndt.hu

Honlap: www.globalndt.hu

Székhely: 2092 Budakeszi, Rozsnyó u.21.

mailto:gembolya.gabor@globalndt.hu
mailto:info@globalndt.hu
http://www.globalndt.hu/


Köszönöm a figyelmet!

Reméljük felkeltettük érdeklődését és hamarosan Megrendelőink 
között üdvözölhetjük.

Gembolya Gábor


