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BORULARIN KALİTE KONTROLÜNDE 
DİJİTAL RADYOGRAFİ UYGULAMALARI

1. GİRİŞ
Önemli bir finansal ve stratejik yatırım olan boru hatla-
rı, kritik ticari varlıklar olarak kabul edilir. Boru hattında 
oluşabilecek herhangi bir hasar veya sızıntı, ciddi çevre 
sorunlarına ve mali kayıplara neden olabilir. Dolayısıyla, 
hem boru imalatı hem de boru hatlarının kurulumu ve 
kullanımı sırasında yapısal bütünlük kontrolü için tahri-
batsız muayene uygulamaları kritik önemdedir.

Petrol ve doğalgaz endüstrisinde, güvenlik, kalite, üre-
tim, maliyet ve çevre sorunları dahil olmak üzere en uy-
gun tahribatsız muayene tekniklerinin seçilmesini ve 
uygulanmasını etkileyen bir çok husus mevcuttur. Yüzey 

ve yüzeye yakın hataların belirlenmesini sağlayan gözle 
muayene, penetrant veya manyetik parçacıkla muaye-
ne yöntemlerine ilave olarak parçanın içindeki hataların 
belirlenmesi için radyografik veya ultrasonik teknikler 
kullanılmaktadır. Radyografik uygulamalar açısından ba-
kıldığında, Bilgisayarlı Radyografi (CR: “computed radi-
ography”) ve dijital dedektör dizisi teknolojilerini (DDA, 
LDA) içeren Dijital Radyografi (DR), hızla geleneksel film 
radyografisinin yerini almaktadır [1,2].

Geleneksel film radyografisi ile dijital radyografi arasında 
bir köprü olarak kabul edilen bilgisayarlı radyografi  sis-
teminde, dijital bir görüntü oluşturmak için bir fosfor gö-
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rüntüleme plakası kullanılır. Radyografik film kaseti gibi 
kullanılan görüntüleme plakası, ışınıma maruz bırakıldı-
ğında, gelen radyasyonun enerjisi özel bir fosfor tabaka-
da depolanır. Pozlama sonrasında özel bir tarayıcı cihaz, 
pozlanmış plakayı çok ince odaklanmış bir lazer ışınıyla 
uyararak plakadaki gizli görüntüyü okumak için kullanı-
lır. Plaka uyarıldığında, maruz kalma sırasında alınan rad-
yasyon miktarı ile orantılı yoğunlukta mavi ışık yayar. Işık 
daha sonra fotomultiplier (PMT) olarak bilinen oldukça 
hassas bir analog cihaz tarafından algılanır ve bir dönüş-
türücü aracılığıyla dijital sinyale dönüştürülür. Oluşturu-
lan dijital görüntü, bir bilgisayar monitöründe görüntüle-
nip değerlendirilebilir. Görüntüleme plakası okunduktan 
sonra, yüksek yoğunluklu bir ışık kaynağı tarafından sili-
nir ve tipik olarak 1.000 defaya kadar tekrar kullanılabilir.

Dijital radyografi, bir bilgisayarda anında dijital bir rad-
yografik görüntü üreten gelişmiş bir inceleme şeklidir. Bu 
teknik, inceleme sırasında verileri yakalamak için X-ışınına 
duyarlı plakalar kullanır ve bunlar ara kaset kullanılma-
dan bir bilgisayara aktarılır. Gelen radyasyon, eşdeğer bir 
elektrik yüküne ve ardından bir dedektör sensörü aracılı-
ğıyla dijital bir görüntüye dönüştürülür. Dijital radyogra-
fi sistemleri, geleneksel sistemlere göre çok daha düşük 
pozlama istemleriyle küçük süreksizlikleri tespit edebilen 
görüntüler elde etme imkanı sunmaktadır. Parça kalın-
lığındaki veya pozlama süresindeki değişiklikler, dijital 
tekniklerle kolayca iyileştirilebilen daha koyu veya daha 
açık görüntülere neden olur. Dijital radyografi sistemleri-
nin, gerçek zamanlı görüntü, düşük doz ile görüntü elde 
etme, görüntü işleme ve iyileştirme, kısmen veya tama-
men otomatik değerlendirme olanağı, görüntüyü sakla-
ma ve geri alma özellikleri gibi avantajları vardır [3]. Kab-
losuz teknolojideki gelişmeler, dijital radyografiyi daha 
da avantajlı hale getirmektedir. Sektörel standartlarda 
yapılan revizyonlar, dijital radyografi kullanımını müm-
kün kılmaktadır. 

2. GENEL DEĞERLENDİRME
Haddelenmiş mamullerin boru haline getirilmesi, daha 
sonra birleştirilerek boru hatlarının kurulmasında kay-
naklı birleşme yöntemleri önemli yer tutmaktadır. Had-
deleme ve boru üretiminde oluşabilecek hataların yanı 
sıra, kaynaklı imalat sırasında da kaynak dikişi ve ısıdan 
etkilenmiş bölgede birçok süreksizlik oluşabilmektedir. 

Çeşitli nedenlerden dolayı oluşabilecek bu süreksizlikle-
rin önceden belirlenmesi, boru hatlarının işlevini sorun-
suz bir şekilde yerine getirmesinde oldukça önemlidir. 
Günümüzde, birçok tahribatsız muayene tekniği, bu sü-
reksizliklerin tespitinde kullanılmaktadır. Bu yöntemler 
arasında radyografik muayene en yaygın olarak kullanı-
lan tekniktir. Bu teknik düzgün bir şekilde uygulandığın-
da iç kusurların saptanması için oldukça verimli sonuçlar 
vermektedir.

2.1 Film Radyografisi

Radyografik muayene, X-ışını veya gama ışınları kullanı-
larak gerçekleştirilir. Radyasyon kaynağı olarak çoğun-
lukla kullanılan X-ışınları, X-ışını tüpleri ile üretilirken, 
gama ışınları için radyoizotoplar kullanılmaktadır. Gama 
ışınımı için endüstride çoğunlukla İridyum-192 (İr-192), 
Kobalt-60 (Co-60), Selenyum-75 (Se-75) gibi izotoplar 
kullanılmaktadır. Malzeme içerisine nüfuz edebilme ye-
tenekleri ve nüfuz ettikleri malzeme içerisinde zayıflama 
özellikleri sayesinde X ve gama ışınlarına duyarlı olan 
filmlerde farklı kontrastlar yaratılabilir. Geleneksel rad-
yografide kullanılan filmlerin üzeri ışınıma duyarlı gümüş 
bromür (AgBr) bileşikleri ile kaplanır ve taneli bir yapı-
ya sahiptir. Bu bileşikler radyasyona maruz kaldığında 
iyonlarına ayrışır ve film banyo işlemlerinden dolayı film 
üzerinde kalmış olan gümüş iyonları sebebiyle farklı yo-
ğunluk elde edilmesini sağlarlar. Yüksek enerjileri, iyon-
laştırma ve zayıflama özellikleri sayesinde parça içerisin-
de hava içeren boşluklar, gözenekler, çatlaklar veya cüruf 
kalıntıları, oksit kalıntıları gibi farklı malzemelerin varlığı 
film üzerinde yaratılan yoğunluk farkı (kontrast) ile tespit 
edilebilir.  Işınım şiddetinin malzeme içerisinde zayıfla-
ması Beer soğrulma yasasına göre açıklanabilir [4].

I=I0e-µt                                                              (1)

Bu denkleme göre I (ışınımın şiddeti), I0 (birincil ışınım 
şiddeti), µ (lineer malzemeye bağlı zayıflatma katsayısı) 
ve t (nüfuz edilen et kalınlığı) değerlerine bağlı olarak 
zayıflamaktadır [4]. Malzeme içerisinde boşluklar olması, 
kalınlık değişimi etkisi yaratmaktadır. Ana malzemeden 
farklı bir malzemenin varlığı ise malzeme yoğunluk de-
ğişimi ile beraber µ katsayısını değiştirmektedir. Bu tarz 
hataların varlığında, malzeme içerisinde yol alan ışınımın 
farklı ölçülerde zayıflatılması sonucu, filme farklı miktar-
larda ışınım ulaşır. Seçilen birincil ışınımın şiddeti görüntü 
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kalitesinde önemli bir etkiye sahiptir. Seçilen ışınım kay-
nağının türü, görüntü kalitesinde oldukça etkin bir rol 
oynar. Yüksek enerji, yeterli penetrasyon ve film iyonlaş-
tırılması için önemli olsa da, gereğinden yüksek değerler-
de ışınım şiddeti, malzeme içindeki saçılmalardan dolayı 
film kontrastı üzerinde olumsuz etkilere sahiptir.  Uygun 
enerji seviyesi için, ilgili standartların malzeme cinsi ve et 
kalınlığına bağlı sınır enerji diyagramlarına bakılması ge-
rekmektedir.

Radyasyon kaynağının seçiminde malzeme et kalınlığı di-
ğer bir önemli faktördür. X-ışını tüplerinin enerjisi, yüksek 
et kalınlığına veya yüksek yoğunluğa sahip malzemelerin 
radyografisi için yeterli enerji seviyelerine ulaşamamakta-
dır. Bu durumda yüksek aktivitelere sahip izotoplara baş-
vurulur. Özellikle boru hatlarında yaygın olarak 25 mm ile 
200 mm aralığında Co-60 izotopu kullanılmaktadır [5].

Filmin malzemeye olan mesafesi, ışınım kaynağının film 
ve malzemeye olan mesafeleri film üzerinde “geometrik 
yarı gölge” olarak adlandırılan film yoğunluğunun ka-
demeli olarak azaldığı bir bölge yaratır. Bu durum hata 
tespit kabiliyetinin azalmasına sebep olmaktadır. Uygun 

görüntü kalitesi elde edilmesinde çekim düzenlemesinin 
düzgün bir şekilde tasarlanması gerekir. Şekil 1’de, ışınım 
kaynağı, film ve malzeme düzenlemesi şematik olarak 
gösterilmektedir. Malzeme ile film birbirine ne kadar ya-
kınsa veya ışınım kaynağı filmden ne kadar uzaktaysa ge-
ometrik yarı gölge o kadar azalır. 

“Çift duvar tek görüntü” olarak adlandırılan çekim düzen-
lemesi, boru hatlarının radyografisinde sıklıkla uygulan-
maktadır [6]. Bu teknikte ışınım kaynağı boru dışına yer-
leştirilir, karşı yüzeye film sarılarak ışınımın dik bir şekilde 
iki duvardan da nüfuz ederek filme ulaşması amaçlanır. 
Diğer bir çift duvar tekniğinde ise, ışınım belirli bir açı 
ile iki duvardan da geçip sadece tek bir et kalınlığının 
incelenmesini mümkün kılacak şekilde filme ulaşması 
amaçlanmaktadır. Film üzerinde iki et kalınlığının görün-
tülerinin oluşmasına rağmen sadece bir tanesi değerlen-
dirilebilecek görüntü kalitesine sahip olduğu için sadece 
filme yakın olan kaynak dikişinin incelemesi gerçekleşti-
rilir. Bu yöntem dışında, boru içerisine ışınım kaynağı yer-
leştirilmesi mümkün ise, panoramik çekim ile tek duvar 
çekim teknikleri de kullanılmaktadır. Şekil 2’de, sıklıkla 
kullanılan dik açıyla çekilen çift duvar tekniği (Şekil 2-a) 

 
 

Şekil 1. Çevresel Borularda Süreksizlik Belirlenmesi İçin Uygulanan Şematik Çekim Düzenlemesi [6]
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ve panoramik çekim düzenlemesinin (Şekil 2-b) şematik 
gösterimi verilmektedir.  

2.2 Crawler Sistemleri

Boru hatlarının uzunlukları ve üzerindeki kaynakların 
toplam miktarı düşünüldüğünde, otomasyon sistemlerle 
kontrollerinin yapılması büyük önem teşkil etmektedir. 
Yıllar boyunca robotik sistemler kullanılarak, adım adım 
tam otomasyon sistemlere doğru giden farklı tasarımlar 
ve çözümler geliştirilmiştir. Bu tarz otomasyon sistemler-
den en yaygın kullanılanı Crawler sistemleridir. Crawler 
yönteminde ışınım kaynağı robotik sistemlerle boru içe-
risinde hareket ettirilerek boru çevresine sarılan filmlerde 
hızlı bir şekilde görüntüler elde edilir. Bu cihazlar boru 
hattı boyunca dirseklerde de kullanılabilen ve boru hat-
larının etkin ve ekonomik bir şekilde kontrol edilmesini 
sağlayan yarı ya da tam otomatik cihazlardır [7].

Geleneksel “çift duvar tek görüntü” tekniğine göre hem 

hız hem de görüntü kalitesi açısından çok büyük avan-
tajlara sahip olan bu teknik sayesinde, hızlı ve pratik bir 
şekilde tek duvar tekniğine uygun filmler elde edilir. Uy-
gulamada, boru içerisine yerleştirilen tekerleklere oturtu-
lan bir X-ışını tarayıcısı kullanılır. X-ışını cihazının çekile-
cek bölgeye gönderilmesi elektronik veya gama (Cs 137) 
sensör kontrol üniteleri ile sağlanır. Bu kontrol üniteleri, 
tarayıcıyı tanımlanmış bir konumda durdurur ve kısa bir 
süre sonra çekime başlar. Crawlerin hareketini sağlayan 
yazılım, farklı çalışma koşullarına uyacak şekilde yeniden 
programlanabilir ve/veya uzaktan bağlantı ile kolayca 
yönlendirilebilir [9].

3. GERÇEK ZAMANLI DİJİTAL RADYOGRAFİ SİSTEMLERİ 
Uzun yıllardan beri kullanılmakta olan film radyografisi 
oldukça hassas sonuçlar vermekle birlikte, görüntü elde 
etmek için filmlerin banyo edilme zorunluluğu ve film-
lerin uygun koşullarda saklama problemleri bulunmak-

 
 

Şekil 2. Boru Hatlarında Kullanılan Radyografik Muayene Çekimlerinin Şematik Gösterimi, a) Çift Duvar (Dik Geliş) Tekniği ve b) Panoramik Çekim (Tek Duvar) [6]

 
 Şekil 3. Denizaltı Boru Hatlarında Kullanılan Crawler Örnekleri [8]
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tadır. Medikal alanda dijital radyografi teknolojilerindeki 
gelişmeler, endüstriyel uygulamalar içinde birçok yeni 
çözüm getirmiştir. Bunların başında film yerine görüntü-
leme plakaları kullanılan bilgisayarlı radyografi (CR) sis-
temleri gelmektedir. Film gibi esnek yapıda olan görüntü 
plakaları, öncelikle görüntünün filmdekine benzer bir 
şekilde depolanması yani gizli görüntü oluşumu sağlar, 
daha sonrasında ise özel bir cihaz ile taranması ile bil-
gisayar ekranında görüntü elde edilir (Şekil 4). Görüntü 
oluşumu gerçek zamanlı değildir. Tarama işlemi istenilen 
çözünürlük değerine ve taranan filmin uzunluğuna göre 
dakika mertebelerine ulaşabilmektedir.

Dijital panel kullanılan sistemlerde (DR) ise görüntüler 
anlık olarak alınabilmektedir. Bu sistemlerde malzeme-
den geçen X-ışınları panel tarafından algılanıp doğrudan 

veya dolaylı olarak elektrik sinyallerine dönüştürülür ve 
gelen X-ışını miktarına bağlı olarak dijital görüntülerde 
bir gri seviyesi oluşturur. Bu sistemlerde görüntü oluşu-
mu gerçek zamanlıdır. Boru hatlarında çevresel kaynak 
dikişlerinin kontrol edilmesi gerektiği için, dijital panelle-
rin özel bir mekanik sistem ile birlikte boru etrafında ha-
reket ettirilmesini sağlayan özel cihazlar kullanılmaktadır.

3.1 Avantajlar/Kısıtlamalar 

Gerçek zamanlı sistemlerin boru hatlarında uygulanma-
sında film sistemlerine göre oldukça fazla avantajı bulun-
maktadır. Öncelikli olarak bu sistemlerde sarf malzemesi 
bulunmamaktadır. Film çekimlerinde hem filmlerin ken-
disi hem de banyo sistemleri sarf malzemesidir. Özellik-
le banyo sıvıları kimyasal olduğu için, uygun olmayan 
şekilde bertaraf edildiklerinde doğaya zarar vermekte-
dir. Gerçek zamanlı sistemlerde uygulama boru üzerine 
sabitlenen bir tarayıcı ile yapıldığından, hatalı çekim ya-
pılma olasılığı daha azdır. Halbuki film sistemlerinde bu 
tip hataların oluşma ihtimali daha fazladır. Elde edilen gö-
rüntü dijital olduğu için, birçok kişi tarafından aynı anda 
değerlendirilmesinin yapılması mümkündür. Film sistem-
lerinde ise bu işlemin yapılması için ilave olarak filmlerin 
dijital olarak taratılması gerekmektedir. Dijital görün-
tülerin saklanması oldukça kolaydır ve istenildiği kadar 
yedeklenebilir. Fakat film sistemlerinde çekilmiş filmlerin 
depolanması çok önemli bir konudur. Saklama ortamının 
nem ve sıcaklık durumu takip edilmelidir. Aksi durumlar-
da filmlerde sislenme meydana gelebilir ve daha sonra 
filmlerin incelenmesi mümkün olmayabilir.

Bütün bu avantajlarının yanında dijital sistemler kısa dö-
nem yatırım maliyeti açısından filmlere göre çok daha 
pahalıdır. Fakat uzun kullanım süreleri göz önüne alın-
dığında, bu maliyetlerin film radyografisine göre daha 
az olduğu hesaplanmıştır. Dijital sistemler, filmlere göre 
daha hassas elektronik ekipmanlar ile birlikte kullanıldı-
ğından ve ekipmanlar pahalı olduğundan taşınması sı-
rasında zarar görme ve bozulduğu zaman hemen tamiri 
mümkün olmadığı durumlarda iş kaybına neden olma 
durumu vardır. Bu nedenle özellikle büyük projeler için 
yedek ekipman ihtiyacı maliyetleri arttırabilmektedir.

Dijital radyografi sistemlerini kullanan personel, bilgisa-
yar ve yazılım bilgisine sahip olmalıdır. Bu nedenle çalışan 
personelin dijital radyografi prensiplerini anlamış olması 

 

Şekil 5. Değişik Boyutlardaki Dijital Panel Dedektörler [10]

 
Şekil 4. Örnek bir CR Cihazı İle Dijital Filmlerin Taranması [10]
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ve yazılımları kullanabilmesi gereklidir. Bu durum, ilave 
eğitim ve daha yetkin personel gerektirmektedir.

3.2 Uygulama Detayları 

Boru hatlarında dijital radyografi uygulamasında kulla-
nılan sistemlerde dijital panel dedektörler kullanılmak-
tadır. Bu sistemler, değişik çaplara uygulanabildiği için 
farklı çaplar için farklı çözümler kullanılmaktadır. X-ışını 
çift duvar çekim teknikleri kullanılarak panele ulaşmakta 
bu sayede çevresel kaynak dikişinin sürekli bir görüntüsü 
dijital olarak elde edilmektedir. Bu sistemler özel yazılım 
gereçleri ile elde edilen görüntüleri birleştirme ve çevre-
sel kaynak dikişini bir bütün halinde gösterebilmektedir. 
Görüntüler alınırken uygulanan X-ışını enerjisi, mA değe-
ri, görüntünün toplam kaç saniye boyunca toplanacağı 

gibi çekim parametreleri, çekim öncesinde operatör tara-
fından sisteme girilmektedir. Cihazlar, daha sonra girilen 
bilgiler doğrultusunda borunun etrafında hareket ederek 
kaynak görüntüsünü standartların istediği görüntü kalite 
koşullarında elde etmektedir.

3.3 Görüntü Kalitesi 

Görüntü kalitesi, radyografik muayene için çok önem-
li bir konudur. Hem film radyografisinde hem de dijital 
radyografide, görüntü kalitesini sağlamayan film veya 
dijital görüntülerde hata değerlendirilmesi yapılamaz. 
Standartların zorunlu kıldığı görüntü kalitesinin belir-
lenebilmesi için öncelikli olarak elde edilmiş olan dijital 
görüntüde yeterli SNR (Sinyal Gürültü Oranı) elde edilmiş 
olmalıdır. Sinyal gürültü oranı dedektörün uzamsal çözü-
nürlük değerine bağlı olarak değişeceğinden, bu değer 
normalize edilerek kullanılır. Minimum SNRN değerleri, 
ilgili standartlardaki tablolarda verilmiştir.

Film radyografisinde kullanılan yoğunluk ve film sınıfı 
seçimi ile ilgili olan asgari gereksinimler, dijital radyog-
rafi standardında SNRN değeri ile belirtilmiştir. SNRN öl-
çümlerinin hangi bölgelerde ve nasıl yapılması gerektiği 
EN ISO 17636-2 ve diğer ilgili standartlarda belirtilmiştir 
[12].

Görüntü kalite değerini belirlemek için, uluslararası stan-
dartlarda genellikle tel ve kademeli delikli tip görüntü 
kalite belirteçleri kullanılmaktadır. Işınlanan toplam ka-
lınlığa bağlı olarak ilgili standartta belirtilen ve belirli bir 
kalınlığa veya çapa sahip olan telin veya deliğin görüntü 
veya filmde görülmesi gereklidir. 

Dijital görüntülerde, dedektörlerin hata ayırt edebilme 

 
Şekil 7. EN ISO 17636-2 Standardı Tablo 3’te Belirtilen SNRN Değerleri [12] 

 
Şekil 6. Boru Üzerine Bağlanmış Gerçek Zamanlı Dijital Radyografi 
Sistemi [11]
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kapasitesini ölçmek için çift telli penetremetreler ile bir 
ölçüm daha yapılması gereklidir (Şekil 8). Bu sayede de-
dektörün veya görüntünün uzamsal çözünürlük değeri 
hesaplanabilir.

Dijital bir görüntüde hata değerlendirilmesi yapılabilme-
si için, öncelikli olarak yeterli SNRN değerine ulaşılması ve 
ilgili görüntü kalitesinin elde edilmesi gereklidir. Görün-
tü kalitesi standartta belirtilen belirli bir kalınlıktaki telin 

veya belirli çaptaki bir deliğin görüntü üzerinde açıkça 
görülmesi ile sağlanır.

Dijital panellerin kullanılması için, dedektörün veya o 
dedektör ile elde edilmiş görüntünün yeterli uzamsal çö-
zünürlük değerine sahip olmaları gereklidir [13]. Örneğin 
EN ISO 17636-2 standardına göre A ve B sınıfı çekimler 
için kullanılacak dijital film ve dedektörlerin sağlaması 
gereken minimum değerler Tablo B.13 ve B.14’te açıkça 

 

 Şekil 9. A ve B Sınıfı Çekim Teknikleri İçin Gerekli Minimum SRb
görüntü Değerleri [12]

 
Şekil 8. Çift Telli Penetremetre İle Temel Uzamsal Çözünürlük Ölçümü (SRb

görüntü)
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belirtilmiştir. Bu değerleri sağlayamayan dedektörler o 
kalınlık için kullanılamaz.

3.4 Dedektör Teknolojileri

Dijital radyografide farklı teknolojilere sahip dedektörler 
kullanılmaktadır. Bu dedektörler algılayıcılarının dizilim 
durumuna göre DDA (“digital detector array”) veya LDA 
(“linear detector array”) olarak adlandırılabilir. 

Boru sistemlerinde DDA ve LDA sistemleri kullanılabil-
mektedir. LDA dedektörlerde X-ışınlarına karşı hassas 
olan sensörler tek bir sıra halinde dizilmiştir. Çevresel 
boru kaynaklarının muayenesinde X-ışını cihazı ve de-
dektörü hassas bir şekilde karşılıklı olarak pozisyonlan-
dıran mekanizmalar olduğu için bu tür dedektörlerde 
sorunsuz olarak kullanılabilmektedir. DDA dedektörlerde 
ise sensörler tek bir sıra halinde değil iki düzlemde yerleş-
tirilmiştir. Dolayısı ile tek bir pozlamada daha büyük bir 
alanın görüntülenmesi mümkün olmaktadır.

Boru sistemlerinde ölçüm işlemini zorlaştıracak birkaç pa-
rametre bulunmaktadır. Bunların başında ölçüm hızı gel-
mektedir. Dedektörler, yeteri dozu alacak kadar hareketsiz 
kalmalı ama borunun tamamının hızlı çekimi için bir o ka-
dar hızlı hareket edebilmelidir. Bu nedenle, bu sistemlerde 
kullanılacak dedektörlerin seçimi önemlidir. Bazı dedek-
törler canlı görüntü için daha uygun iken, bazı dedektör-
ler durağan durumlar için daha avantajlı olabilmektedir. 

Dedektörlerin uzun dönem performansının kontrol edil-
mesi, görüntü kalitesinin uzun kullanım süreleri boyunca 
sağlandığının kontrolü açısından oldukça önemlidir. Bu 

amaçla dedektörlerde standartların istediği rutin kontrol-
lerin belirli aralıklar ile tekrarlanması ve değerlerin isteni-
len aralıkta olduğunun kanıtlanması gereklidir [15].

4. ÇELİK BORULARIN RADYOGRAFİK MUAYENESİNDE 
KULLANILAN STANDARTLAR
Çelik boruların dijital radyografisinin standartlara uygun 
olarak yapılması gerekmektedir. Dijital sistemin kalitesi-
nin ve uygunluğunun kontrolünde kullanılan standartlar 
aşağıda verilmiştir;

• DDA sistemler: ASTM E2579, ASTM E2698, ASTM E2736 
ve ASTM E2737 

• CR sistemler: ASTM E2007, ASTM E2033, ASTM E2045 
ve ASTM E2046

Bu standartlarda, CR ve DDA sistemlerle incelemenin na-
sıl yapılacağı, kullanılan dijital film veya detektör sistem-
lerinin uygunluğunun belirlenmesinin yanında, yapılma-
sı gereken uzun dönem kararlılık (“long-term stability”) 
testleri hakkında gerekli bilgiler bulunmaktadır.

Bunların dışında ise, çelik borularda karşılaşılabilen hata-
ları tanımlayan ve bunların kabul kriterlerini içeren bazı 
değerlendirme standartları da mevcuttur. API 1104 ve EN 
ISO 10893-7 bu standartlara örnek olarak verilebilir. API 
1104 standardı, ham petrol, petrol ürünleri, yakıt gazları, 
karbondioksit, nitrojen ve bunların sıkıştırılması, pom-
palanması ve iletilmesinde kullanılan karbon ve düşük 
alaşımlı çelik borulardaki alın, köşe ve nozül kaynakla-
rının gaz ve ark kaynağını kapsar. Ayrıca bu standartta, 
uygulanabilecek tahribatsız muayene yöntemleriyle on-

 

 
Şekil 10. LDA ve DDA Dedektörler [14]
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ların kabul seviyeleri de bulunmaktadır. EN ISO 10893-7 
standardı ise, otomatik ergitme ark kaynaklı çelik borula-
rın uzunlamasına veya spiral kaynak dikişlerinin CR veya 
DDA sistemler ile dijital radyografik X-ışını muayenesi için 
gereksinimleri, kalibrasyon prosedürlerini ve kabul sevi-
yelerini içermektedir.

Çelik borularda gözlemlenen ve dijital radyografi ile be-
lirlenebilecek başlıca süreksizliklere örnek olarak, yetersiz 
nüfuziyet, yetersiz ergime, gözenek, cüruf kalıntısı, yanma 
oluğu ve çatlak verilebilir. Boru kaynağında gözlemlenen 
süreksizliklerin boyutları standartta verilen kabul sevi-
yelerinden küçük ise bunlar kusur olarak adlandırılırken, 
kabul seviyelerini geçerse hata olarak tanımlanmaktadır. 
Bu süreksizlikler içinde en kritik olanlar ise, lineer olan 
(çatlak, yanma oluğu ve yetersiz ergime; bir başka deyişle 
yan cidarda ergimeme) süreksizliklerdir. Bu süreksizlikler, 
radyografide küçük ve düşük kontrastlı belli belirsiz şekil-
de görüntüler verebileceğinden dolayı kolaylıkla gözden 
kaçabilirler. Bu yüzden elde edilecek radyografik görün-
tünün kalitesi çok önemlidir. Kaliteli görüntünün elde 
edilmesi için de, kullanılan dijital sistemin uygunluğunun 
sağlanması ve kontrol edilmesi gerekmektedir. Radyog-
rafi üzerinde hemen göze çarpan hacimsel malzeme ha-
taları, gözenek, cüruf kalıntısı ve benzeri süreksizlikler ise 
bir dereceye kadar kabul edilebilen hatalardır.

Kaynaklı birleştirmelerde en tehlikeli hata türü olan çat-
laklar, kaynak içerisinde olduğu gibi, ısı etkisi altında 
kalan bölgelerde de meydana gelebildiğinden, kaynak 
dijital görüntünün ortasında kalacak şekilde pozlama 
yapılmalıdır. Çatlaklar, kaynak dikişi boyunca veya enine 
olabildiği gibi, kaynak arkının başlama ve bitme yerinde-
ki krater içerisinde de meydana gelebilir. Birleşme hatası 
(yetersiz nüfuziyet) da belirgin olmayan bir görüntü ver-
diğinden, radyografi ile tespiti oldukça güç olan bir hata 
türüdür. 

Kabul seviyeleri kıyaslandığında, çatlak, yan cidarda ergi-
meme ve yetersiz nüfuziyet hataları API 1104 ve EN ISO 
10893-7 standartlarında red nedenidir; bununla birlikte 
diğer hata tipleri için farklı kabul kriterleri vardır.

API 1104 standardına göre,

• Bir gözeneğin çapı l,5 mm’yi geçmemelidir.

• Rastgele dağılmış bulunan bir cüruf kalıntısının geniş-

liği en fazla 3 mm olabilir. Komşu kalıntıların birbirle-
rinden en az 50 mm uzakta olması gerekir. 

• Kök paso taşkınlığı 2 mm’ye kadar kabul edilir.

 Kök pasonun içbükey olması halinde (çevre dikişinin 
yarısına kadar olması şartıyla) en çok cidar kalınlığının 
%10’una kadar mevcut bir iç bükeylik kabul edilir.

EN ISO 10893-7’ye göre,

• Tek bir gözenek kümesinin veya yuvarlak cüruf kalıntı-
sının çapı, borunun et kalınlığının (T) 1/3’ünden küçük 
olmalı ve maksimum 3 mm olmalıdır.

• Herhangi bir 12T kaynak uzunluğundaki (maksimum 
150 mm) bu tür izin verilen tüm kusurların çaplarının 
toplamı, ayrı cüruf kalıntıları arasındaki mesafenin 
4T'den az olduğu durumlarda 0,5T'yi (maksimum 6 
mm) aşmamalıdır.

• Bireysel uzamış cüruf kalıntısının uzunluğu ise T’den 
fazla olmamalı ve maksimum 12 mm olmalıdır. Ayrıca 
genişliği ise 1,5 mm’yi geçmemelidir.

• Herhangi bir 12T kaynak uzunluğunda (maksimum 
150 mm) izin verilen bireysel uzamış cüruf kalıntıları-
nın toplam uzunluğu, ayrı cüruf kalıntıları arasındaki 
mesafenin 4T'den az olduğu durumlarda 12,0 mm'yi 
aşmamalıdır.

• Maksimum derinliği 0,4 mm olan ve minimum duvar 
kalınlığını aşmayan herhangi bir uzunluktaki yanma 
oluğu kabul edilir.

• Boyuna doğrultuda çakışan iç ve dış kaynaklardaki 
yanma olukları kabul edilmez.

Bu kriterleri sağlayan borular testi geçmiş olarak kabul 
edilirken, kabul limitlerini aşan belirtilere sahip olan bir 
boru şüpheli olarak nitelendirilir. Şüpheli boru reddedile-
bileceği gibi, ürün standardının şartlarına göre aşağıdaki 
işlemlerden biri veya birkaçı uygulandıktan sonra gerekli 
kalite seviyesini ve boyutsal toleransları sağlıyorsa kulla-
nılabilir.

i. Şüpheli bölge giydirme işlemi (“Pipe Dressing”) ile kal-
dırılabilir. Kusurun tamamen ortadan kalkıp kalkma-
dığı penetrant veya manyetik parçacık muayenesi ile 
doğrulandıktan sonra, bu bölge radyografik muayene 
ile yeniden incelenmelidir. Ayrıca işlem sonundaki et 
kalınlığı, belirtilen toleranslara uygunluğu doğrula-
mak için uygun bir teknikle ölçülmelidir.

ii. Şüpheli bölge, onaylanmış bir prosedürüne göre yapı-
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lacak kaynakla onarılabilir. Onarılan bölge daha sonra 
ISO 10893'ün gerekliliklerine ve ürün standardına uy-
gun olarak radyografik incelemeye tabi tutulmalıdır.

iii. Şüpheli bölge kesilebilir. Borunun kalan uzunluğu, be-
lirtilen toleranslara uygunluğu doğrulamak için ölçül-
melidir.

5. SONUÇ
Önemli bir finansal ve stratejik yatırım olan boru hatla-
rında, hem boru imalatı hem de boru hattının kurulumu 
ve kullanımı sırasında oluşabilecek ve yapısal bütünlüğe 
zarar verecek süreksizliklerin tespiti için tahribatsız mu-
ayene uygulamaları kritik önemdedir. Hassas hata be-
lirlenmesi, pratiklik, hız ve maliyet açısından en uygun 
tahribatsız muayene tekniğinin uygulanması gereklidir. 
Gerçek zamanlı ve düşük doz ile görüntü elde etme, gö-
rüntü işleme ve iyileştirme, kısmen veya tamamen oto-
matik değerlendirme olanağı, görüntüyü saklama ve geri 
alma özellikleri gibi avantajları nedeniyle dijital radyog-
rafi teknikleri hızla film radyografi tekniklerinin yerini al-
maktadır.
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