
Magnetisch Onderzoek (MT)

Magnetisch onderzoek is een relatief eenvoudige testmethode die kan worden toegepast 
op ferromagnetische materialen, waaronder eindproducten, knuppels, warmgewalste 
staven, gietstukken en smeedstukken. Magnetisch onderzoek vereist het magnetiseren 
van het te onderzoeken stuk, het aanbrengen van het inspectiemedium of de deeltjes en 
het interpreteren van de patronen gevormd door de deeltjes wanneer ze worden 
aangetrokken door het magnetische lekveld dat wordt gevormd door discontinuïteiten in 
het onderdeel. Het testen van magnetische deeltjes wordt uitgevoerd met behulp van 
zichtbare of fluorescerende media; de deeltjes kunnen nat zijn (gesuspendeerd in een 
vloeistof) of in de vorm van een droog poeder. Zichtbare natte deeltjes zijn meestal 
zwart en kunnen worden gebruikt met witte contrastverf om de zichtbaarheid te 
verbeteren. Zichtbare droge deeltjes zijn beschikbaar in rood, zwart, geel en grijs. Ze 
kunnen worden gebruikt met contrastverf om de zichtbaarheid te verbeteren. 
Fluorescerende magnetische deeltjes testen zijn gevoeliger dan de zichtbare methode. 
Het is alleen beschikbaar als een natte methode. Contrastverf wordt normaal niet 
gebruikt. Het vereist het gebruik van een UV-A-lamp en een verduisterd gebied voor het 
bekijken en interpreteren van indicaties. Er zijn verschillende methoden om het 
magneetveld te leveren: jukmethode (indirect), prod / clamp-methode (direct) en 
bankmethode - headshot (direct), coil (indirect). Typerend zal het testen van 
magnetische deeltjes toegang tot een vermogensbron vereisen om het magnetische veld 
te creëren en voor de UV-A-lamp die nodig is voor het fluorescente medium.

De Applus+ oplossing

Applus + RTD maakt gebruik van magnetisch onderzoeksapparatuur en benodigdheden 
van gerenommeerde fabrikanten die ervoor zorgen dat hun producten voldoen aan de 
codevereisten. Onze technici worden opgeleid in overeenstemming met een schriftelijke 
praktijk die voldoet aan de gestelde normen.

Contact: info.netherlands@applusrtd.com



Doelgroep

Magnetisch onderzoek kan op elk moment in de levenscyclus van een product worden 
gebruikt, vanaf de eerste vorming van producten tot de uiteindelijke producten, en ook 
nadat het product in gebruik is genomen. Industrieën die gebruik maken 
van  magnetisch onderzoek zijn:

Olie and Gas
Automotive
Petrochemische energievoorziening
Lucht- en ruimtevaart
Maritiem
Voedselverwerking
Papierproductie
etc. etc.

Discontinuïteiten kunnen zijn:

Barsten/ scheuren
Laminaties
Porositeit
Pijp
Koude sluitingen
Cold lap
Gebrek aan fusie

Deze discontinuïteiten zijn aan het oppervlak of dichtbij dat ze detecteerbaar zijn.
 

Belangrijkste voordelen voor de klant

De complexiteit van de moderne industrie en de vraag naar veiliger en betrouwbaardere 
producten en apparatuur dicteert het gebruik van fabricage- en testprocedures die 
maximale betrouwbaarheid garanderen. Magnetisch deeltjestesten, mits correct 
toegepast, kunnen zorgen voor:

Verhoogde productbetrouwbaarheid;
Verbeterde productieprocessen door problemen tijdig te identificeren zodat ze 
kunnen worden gecorrigeerd;
Lagere kosten in termen van minder geretourneerde artikelen en minder 
nabewerking;
Algehele verbeterde kwaliteit.
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