
A Pannon Egyetem Anyagmérnöki Intézetében („lánykori” nevén a Szilikát Tanszéken) egy nyertes 

GOP pályázat keretében üzembe helyeztünk egy Nikon XT H 225ST típusú röntgen tomográf (CT) 

berendezést.  

Napjainkban egyértelműen a tomográfos technika tekinthető legkorszerűbb roncsolásmentes 

szerkezetvizsgálati módszernek; a humán vizsgálatok megoldásához hasonlóan képet nyerhetünk egy 

vizsgált minta belső szerkezetéről, annak felépítéséről, a rejtett hibákról, anélkül, hogy a próbatestet 

bármilyen károsodás érné. Ez a vizsgálati technika hosszú ideig csak a szakemberek vágyálmaiban 

szerepelt. 

Jelen készülék különlegessége, hogy több, napjainkban üzemben lévő berendezéshez képest nagy a 

gyorsító feszültsége (egyedülálló módon 225 kV), mely igen nagy áthatolóképességet tesz lehetővé, 

így nagy sűrűségű minták is vizsgálhatók. Továbbá kuriózum a nagy érzékenységű sík detektor, 

mellyel elérhető akár az 5 µm-es felbontás. Emellett a berendezés előnye a nagyméretű mintatér, 

melyben egy nagy teherbírású (~ 30 kg), 5 tengelyű manipulátor található. Amennyiben szükséges, a 

röntgensugárzás igen rövid idő alatt (néhány másodperc) ki- és bekapcsolható, így a minták a 

szükséges felvételek elkészítése után gyorsan cserélhetők. 

A rendszer alkalmas egyszerű radiográfiás (röntgensugaras átvilágítás) felvételek készítésére, mely 

közben élő képet láthatunk a behelyezett mintáról. Eközben az átvilágítás paraméterei (nagyítás, 

gyorsítófeszültség, áramerősség, minta helyzet, stb.) folyamatosan, tetszés szerint változtathatók. Az 

„egyszerű” átvilágításra példa a következő képen látható nurisztor „normál” képe, ill. annak 

radiográfiás felvétele.  

 

 
 

 

 

 

Ez persze még lehet csupán érdekesség, de a következő képen már egy konkrét probléma megoldására 

irányuló vizsgálat eredménye látható: egy hibás elektronikai alkatrész repedt vasmagját detektáltuk, ez 

figyelhető meg az alábbi képen (bal oldalon, halvány csík a vasmag felénél). 

 

 



A CT rendszer egyediségét azonban a háromdimenziós felvételek készítése adja, melynek során a 

behelyezett próbatestet a készülék megforgatja, miközben felvételsorozatot készít róla, a 

paraméterektől függően, akár 15 perc alatt. Ezek után egy nagyteljesítményű számítógép segítségével 

3 dimenzióban rekonstruálható a minta.  

Az alábbi képen egy antenna alkatrész háromdimenziós képe látható, jól megfigyelhető a bal oldali 

lábon a nem tökéletes forrasztási kivitelezés. 

 

 
 

A fentieken túl, a rekonstruált file-ok felhasználásával, speciális szoftverek segítségével, tetszőleges 

helyeken virtuális metszetek készíthetők, ezzel gyakorlatilag bárhová betekintést nyerhetünk a vizsgált 

próbadarab belsejébe.  

A következő képen egy tekercs térbeli, metszeti képe látható, ahol jól kivehető az addig más módon 

nem látható, rejtett repedés. 

 

 
 

Emellett többfázisú (pl. kompozit) anyagrendszerek esetében a röntgenabszorbancia alapján (eltérő 

világosságú/sötétségű árnyalatok) következtethetünk különböző összetevők, fázisok jelenlétére. 

Mindezt természetesen roncsolásmentes úton, amely azt is jelenti, hogy az így vizsgált próbadarab (pl. 

nagyértékű termék) a gyártási sorba visszahelyezhető. Emellett fontos, hogy a röntgensugárzás a 

röntgencső kikapcsolása után maradéktalanul megszűnik, így a minták a vizsgálatokat követően 

sugárzástani szempontból nem jelentenek kockázatot. 

 

Ezen tulajdonságok miatt a készülék kifejezetten alkalmas minőségbiztosítási, technológiai 

hibakeresési/optimalizálási, kutatási feladatok ellátására (pl. elektronikai, autóipari, kompozit-

technológiai, régészeti és még számos területen). 
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