
 

 

Нашата технология 

В сравнение с оборудването на конкуренцията, нашите тестери за стоманени въжета 

предлагат превъзходна инспекционна точност и точност на сигнала.  

Не всички електромагнитни тестери на стоманени въжета са еднакви. Нашите са по-точни, с 

по-висока разделителна способност и превъзходна точност на сигнала, и използват нашата 

патентована технология за откриване и точно измерване на вътрешното увреждане на въжето, 

като например вътрешни клъстери от скъсани жици, побитост, износване и точкова корозия. 

Твърденията са едно, но най-добрият начин да разберем нашата технология е да сравним 

нашето оборудване с тези на нашите конкуренти. Ето защо ви препоръчвам да изтеглите и 

прочетете статията, озаглавена  “Magnetic Flux Leakage (MFL) Wire Rope Inspection – A Critical 

Review” (Или, може би, просто погледнете първата и последната страница.) 

• Например, ние предлагаме единственото налично NDE оборудване за стоманени въжета, 

което позволява надеждно откриване и количествено характеризиране на вътрешни скъсани 

жици, единични и в клъстери, и точкова корозия. (Вътрешни скъсани жици и клъстери от 

скъсани жици обикновено се срещат в многожилни не въртящи се и IWRC въжета, каквито са, 

например, крановите въжета.) 

• Тази важна способност е потвърдена от независими сравнителни тестове, както е 

докладвано от Martin Dohm. Тези независими сравнителни тестове сравняват работата на 

повечето конкурентни тестери за въже за откриване и количествено характеризиране на 

вътрешни клъстери от скъсани жици. Особено интересна е дискусията на стр. 36-59. Тя 

показва, че сред всички налични в търговската мрежа инструменти, които са участвали в тези 

сравнителни тестове, само нашите са били в състояние надеждно да оценят броя на 

вътрешните скъсани жици (единични и в клъстери (виж стр. 46-51). 

• Тази уникална функция вече е интегрирана в софтуера NDT_CARE ™ (Оценка на въжета с 

помощта на компютър) и може рутинно да се използва за електромагнитни проверки на 

въжета.  Ние считаме, че този метод е първата значима иновация в дисциплината NDE на 

въжета от 80-те години на миналия век. 

• Инструментите използват нашата собствена технология за компресия / декомпресия на 

магнитния поле, която предлага превъзходна точност на инспекция (резолюция) и 

прецизност на сигнала, която е по-добра с порядък от тази на всеки конкурентен тестер на 

стоманени въжета. Това прави нашите тест резултати точни и следователно значително 

улеснява тяхното тълкуване от инспектора. 

• Нашият изключителен метод Calibration Wire  прави калибрирането и работата на нашите 

инструменти проста, надеждна, точна, дори за средно ниво инспектори и при неблагоприятни 

работни условия. 

• Този опростен и по-скоро интуитивен относителен метод за калибриране може да се 

извърши на място за всяка проверка поотделно. Той осигурява функционална проверка на 

оборудването за всяка полева инспекция. Освен това методът Calibration Wire прави 

калибровката напълно независима от параметрите и настройките на инструмента, което прави 

годишното фабрично калибриране на нашето оборудване излишно. Освен това, той установява 

референтна позиция по дължината на въжето, която може да се използва за локализиране и 

визуална проверка на въжените участъци с влошено качество.  

• Методът Calibration Wire е особено удобен, когато се използва заедно с нашия софтуер 

NDT_CARE ™ (Computer Aided Rope Evaluation). 

• С над 30 години опит ние сме единственият производител на неразрушаващо оборудване за 

тестване на стоманени въжета, което може да предложи такова ниво на усъвършенстваност. 


