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(57) Спосіб струмовихрової дефектоскопії гідрав-
лічних шлангів, що включає пошук аномалії магні-
тного поля на поверхні металевого обплетення
шланга при його проходженні через струмовихро-
вий дефектоскоп, який відрізняється тим,  що
додатково підсилюється магнітний потік метале-
вим сердечником, встановленим у внутрішню по-
рожнину дефектованого шланга.

Корисна модель відноситься до галузі фізики,
зокрема до способу дослідження та аналізу мате-
ріалів за допомогою магнітного середовища і може
бути використана при діагностуванні технічного
стану гідравлічних шлангів високого тиску.

Відомий спосіб токовихрової дефектоскопи гі-
дравлічних шлангів, що включає пошук аномалії
магнітного поля на поверхні металевої оплітки
шлангу при його проходженні через токовихровий
дефектоскоп [Marchent G. R. An instrument for the
non-destructive testing of wire ropes / G. R. Marchent
// Systems Technology. - 1978. - August, №29. -
P.26-32.].

Недоліком цього способу, прийнятого як най-
ближчий аналог є те, що при токовихровій дефек-
тоскопії гідравлічних шлангів високого тиску сигнал
від холовських магнітних датчиків отримується
дуже слабким, оскільки ушкоджений дріт метале-
вої оплітки знаходиться в глибині шлангу. Разом з
тим, якщо форма гідравлічного шлангу ще має
перегини та закручення, то високій рівень магніт-
ного шуму значно ускладнює пошук та фіксацію
сплеску магнітного поля датчиками упродовж оди-
ночно розірваного дроту оплітки. А це знижує точ-
ність та достовірність діагностування гідравлічних
шлангів.

В основу пропонованого способу покладена
задача удосконалення способу токовихрової де-
фектоскопії гідравлічних шлангів, в якому додатко-
во підсилюється магнітний потік металевим серде-
чником, встановленим у внутрішню порожнину
дефектуємого шлангу. Це дозволяє, по-перше,
вирівняти подовжню форму шлангу та жорстко
його зафіксувати при діагностуванні. А по-друге -

значно підсилити магнітний потік, який утворюєть-
ся індукцією вихрових токів при проходженні шлан-
гу через токовихровий дефектоскоп. Тим самим
значно покращується якість діагностування і збі-
льшується економічна ефективність методу.

Поставлена задача вирішується тим, що в
способі токовихрової дефектоскопії гідравлічних
шлангів, що включає пошук аномалії магнітного
поля на поверхні металевої оплітки шлангу при
його проходженні через токовихровий дефекто-
скоп, відповідно до запропонованої корисної мо-
делі, додатково підсилюється магнітний потік ме-
талевим сердечником, встановленим у внутрішню
порожнину дефектуємого шлангу.

Застосування запропонованого способу до-
зволяє вирівняти подовжню форму шлангу та жор-
стко його зафіксувати при діагностуванні. Це знач-
но підсилює магнітний потік, який утворюється
індукцією вихрових токів при проходженні шлангу
разом з сердечником через токовихровий дефек-
тоскоп. За рахунок чого підвищується точність і
зменшуються грошові витрати дефектоскопії.

На Фіг. зображено схему підсилення магнітно-
го потоку в способі токовихрової дефектоскопії
гідравлічних шлангів, що включає металевий сер-
дечник 1, розташований у внутрішній порожнині
гідравлічного шлангу 2 та хомут з магнітними дат-
чиками 3 пошуку аномалії магнітного поля на по-
верхні металевої оплітки шлангу при його прохо-
дженні через токовихровий дефектоскоп 4.

Заявлений спосіб реалізується наступним чи-
ном.

Перед початком токовихрової дефектоскопії у
внутрішню порожнину гідравлічного шлангу 2
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встановлюється металевий сердечник 1. При про-
ходженні гідравлічного шлангу 2 разом з метале-
вим сердечником 1 через токовихровий дефекто-
скоп 4 металева оплітка шлангу 2 та металевий
сердечник 1 намагнічується продовж осі. За допо-
могою холовських датчиків, які розташовані на
полюсних кінцівках токовихрового дефектоскопу 4,
попередньо кількісно оцінюється магнітний потік
від металевої оплітки шлангу. За допомогою магні-

тних датчиків в центральному хомуті 3 відбуваєть-
ся пошук аномалії магнітного поля металевої час-
тини оплітки гідравлічного шлангу 2, виявляють
його пошкодження та інші локальні дефекти. При
наявності пошкодження дроту оплітки шлангу 2
виникає аномалія або сплеск магнітного поля на
його поверхні, форма якого аналогічна формі маг-
нітного диполя.
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