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(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
"ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
(57) Накладний вихорострумовий перетворювач 
для неруйнівного контролю, що має котушку збу-
дження і вимірювальну котушку та непровідну не-
феромагнітну основу, розташовану в середині 

котушок, який відрізняється тим, що збуджуюча і 
вимірювальна котушки розміщені в просторі таким 
чином, що в двох площинах вони мають робочі 
ділянки із взаємно перпендикулярними провідни-
ками, а інші ділянки розміщено у просторі на рів-
новіддаленій у кожному просторовому перетині 

відстані iL  один від одного з можливістю взаємно-

го зміщення до ±10 % iL , причому лінія перетину 

площин збуджувальної та вимірювальної котушок 
складає прямий кут до поверхні об'єкта контролю. 

 
 

 
 

Запропонована корисна модель відноситься 
до засобів неруйнівного вихорострумового контро-
лю і може бути використаною для дефектоскопії 
електропровідних матеріалів та виробів. 

На сьогодні відомі два основні типи вихорост-
румових перетворювачів (ВСП): параметричні і 
трансформаторні. Перші відрізняються тим, що 
інформаційним параметром є зміна їхньої індукти-
вності та активного опору. Такі перетворювачі, як 
правило, з'єднують з автогенераторами або вимі-
рювальними мостами. Недоліком параметричних 
перетворювачів є залежність сигналу від темпера-
тури, зазору, електромагнітних параметрів об'єкта 
контролю (ОК). По більшості вільними від цих не-
доліків є трансформаторні ВСП. Накладні транс-
форматорні ВСП з двома або більшою кількістю 
обмоток фактично являють собою котушку взаємо-
індуктивності у вигляді повітряного трансформа-
тора або трансформатора з феромагнітним осе-
реддям. При наближенні трансформаторного ВСП 
до ОК, окрім індуктивності й активного опору, змі-
нюється взаємоіндуктивність між обмотками. Та-
кож відомі такі накладні трансформаторні ВСП, 
вимірювальні обмотки яких можуть відрізнятися 
формою та розташуванням відносно обмотки збу-
дження [1]. Недоліками перетворювачів з осеред-
дям є залежність зазначених параметрів від тем-
ператури та насичення при імпульсному 
збудженні. 

Найбільш близьким до запропонованого при-
строю є ВСП який складається із збуджувальної 

котушки у вигляді круглого кільця і приймальної 
кільцевої котушки у вигляді чотирьохкутника. Збу-
джувальна і приймальна котушки розташовані та-
ким чином, що вісь вимірювальної котушки перпе-
ндикулярна вісі збуджувальної котушки у стані, де 
одна сторона вимірювальної котушки розташована 
у середині збуджувальної котушки в діаметраль-
ному напрямі. Площина збуджувальної котушки 
знаходиться напроти поверхні контрольованого 
виробу для виявлення поверхневих дефектів [2]. 

Недоліком даного перетворювача є неможли-
вість настроювання і регулювання, що знижує чут-
ливість до наявності дефекту, яка визначає точ-
ність контролю якості електропровідних 
матеріалів. Також є недоліком залежність імпеда-
нсу збуджувальної обмотки ВСП від електромагні-
тних параметрів ОК та зазору. 

В основу корисної моделі поставлено завдан-
ня створити вихорострумовий перетворювач, нове 
виконання якого дозволило б спростити конструк-
цію і забезпечити максимальну чутливість на ная-
вність дефекту та мінімізувати вплив електромаг-
нітних параметрів об'єкта контролю. 

Для вирішення поставленої задачі ВСП має 
котушку збудження і вимірювальну котушку та не-
провідну неферомагнітну основу, розташовану в 
середині котушок. Збуджуюча і вимірювальна ко-
тушки розміщені в просторі таким чином, що в 
двох площинах вони мають робочі ділянки із взає-
мно перпендикулярними провідниками, а інші ді-
лянки розміщуються у просторі на рівновіддаленій 
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у кожному просторовому перетині відстані Li один 
від одного з можливістю взаємного зміщення до 
±10% Li. Лінія перетину площин збуджувальної та 
вимірювальної котушок складає прямий кут до 
поверхні об'єкта контролю. 

На Фіг. зображено розташування обмоток ви-
хорострумового перетворювача. На Фіг. позначені: 
1 - котушка збудження; 2 - вимірювальна котушка; 
3 - об'єкт контролю; 4 - дефект (тріщина); 5, 6 - 
робочі ділянки відповідно збуджувальної та вимі-
рювальної котушок, які схрещуються під прямим 
кутом; 7, 8 - неробочі ділянки відповідно збуджу-
вальної та вимірювальної котушок, які схрещують-
ся під прямим кутом; 9, 10, 11, 12 - ділянки збу-
джувальної та вимірювальної котушок які 
рівновіддалені. 

Перетворювач працює наступним чином. Його 
переміщують по поверхні об'єкта контролю 3, який 
контролюється. При розміщенні перетворювача на 
бездефектній ділянці об'єкта контролю розподіл 
вихрових струмів є симетричним, сигнал на виході 
перетворювача відсутній. При появі в зоні розподі-
лу вихрових струмів тріщини 4 змінюється їх гус-
тина, та як наслідок змінюється розподіл електро-
магнітного поля у просторі де знаходиться 
вимірювальна обмотка 2. В обмотці 2 виникає еле-

ктрична напруга і на виході перетворювача вини-
кає сигнал. 

Конструкція даного перетворювача дозволяє 
здійснювати настроювання. Для цього перетворю-
вач встановлюється на бездефектну поверхню 
металевого виробу та за допомогою відносного 
зміщення ділянок обмоток 9, 10, 11, 12 досягають 
мінімального сигналу з вимірювальної обмотки. 

Технічним результатом є те, що перетворювач 
має просту конструкцію, яка дозволяє проводити 
настроювання для ефективного контролю метале-
вих виробів, зменшений вплив електромагнітних 
параметрів об'єкта контролю, та те що він не міс-
тить феритових елементів які є температурозале-
жними. Перетворювач може функціонувати з не-
перервним (гармонійним) та імпульсним 
збуджувальним сигналом. Таким чином запропо-
нований перетворювач підвищує точність контро-
лю тріщин в металевих виробах. 
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