
ВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА ДЛЯ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ МЕТАЛЕВИХ ПРУТКІВ 
Призначення та сфера застосування 

Перевірка якісті з'єднання (особливо важливо це для зварювання трубопроводів 
високого тиску), стан конструкції в будівництві (металевої, залізобетонної), ступінь зносу 
механізму, наявність пошкодження деталі.  Може застосовуватися в машинобудуванні, 
енергетиці, металургійній промисловості, залізничному, авіаційному, автомобільному і 
трубопровідному видах транспорту для контролю виробів основного виробництва і 
технологічного устаткування. Практично у всіх галузях промисловості, де важливо 
контролювати стан і відповідність нормам твердих елементів. 

Основні технічні характеристики 
 Схема дозволяє в широкому діапазоні частот скомпенсувати основні методичні 

похибки вихрострумового дефектоскопу мостового типу з електронним імітатором 
зразкової індуктивності, яка забезпечує високі метрологічні характеристики в широкому 
діапазоні частот роздільного вимірювання складових імпедансу датчика, що дозволяє 
зменшити методичниі похибоки визначення основних характеристик вихідних сигналів 
вихрострумових датчиків. 

Основні переваги 
Ця система дозволяє виявити та ідентифікувати значну частину пошкоджень як 

повеневих так і глибинних в промислових умовах з високою точністю чутливістю та 
швидкодією. 

Стан захисту інтелектуальної власності 
Опубліковано 2 статті, одна теза доповідь, готується подача заявки на корисну модель 

та дисертація. 
Затребуваність на ринку 

Використання результатів роботи є доцільним в провідних приладобудівних установах 
України, що працюють в сфері медицини, промисловості, машинобудування, 
робототехніки, військової та аерокосмічної техніки. Користувачами отриманих результатів 
можуть бути виробничі промислові підприємства, розробники приладів неруйнівного 
контролю різного призначення як вітчизняні, так і закордонні 

Стан готовності розробки 
Створена та проходить підготовку для випробування на Луцькому ремонтному заводі 

«Мотор» — державне підприємство авіаційної промисловості України. 
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MEASURING SYSTEM FOR NON-DESTRUCTIVE CONTROL OF METAL BARS 
Purpose and Scope of Application 

Checking the quality of the connection (especially important for welding high pressure 
pipelines), the state of the structure in construction (metal, reinforced concrete), the degree of 
wear of the mechanism, the presence of damage to the part. It can be used in mechanical 
engineering, energy, metallurgical industry, railway, aviation, automobile and pipeline modes of 
transport to control the products of basic production and technological equipment. In almost 
all industries, where it is important to monitor the condition and compliance with the norms of 
solid elements. 

General Characteristics, Concept of Development 
The scheme allows in a wide range of frequencies to compensate for the main methodical 

errors of the eddy current flaw detector of the bridge type with an electronic simulator of 
exemplary inductance, which provides high metrological characteristics in a wide range of 
frequencies of separate measurement of the components of the impedance of the sensor, 
which reduces the methodological errors in determining the basic characteristics of the output 
signals of eddy current sensors. 

Comparison with World Analogues, the Main Advantages of Development 
This system allows to detect and identify a significant part of damage, both flood and deep in 

industrial conditions with high accuracy, sensitivity and speed. 
State of Protection of Intellectual Property 

Published 2 articles, one thesis report, preparing an application for a utility model and a 
dissertation. 

The Market Demand 
The use of the results of work is expedient in the leading instrument-making institutions of 

Ukraine working in the field of medicine, industry, mechanical engineering, robotics, military 
and aerospace technology. Users of the obtained results can be industrial production 
enterprises, developers of non-destructive testing devices for various purposes, both domestic 
and foreign. 

Development Ready Condition 
Established and trained for testing at the Lutsk repair plant "Motor" - a state enterprise of 

the aviation industry of Ukraine. 
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