
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται εκείνες

οι μέθοδοι που βασίζονται στη μέτρηση και την

παρατήρηση όπου αυτό είναι εφικτό των

διαφόρων ηλεκτρομαγνητικών φαινομένων τα

οποία αναπτύσσονται στα εξεταζόμενα δοκίμια

με τη χρήση κατάλληλων συσκευών και

αισθητήρων. 

Οι πιο σημαντικές και διαδεδομένες μέθοδοι -

εφαρμογές σε αυτήν την κατηγορία είναι οι

παρακάτω:

Μέτρηση πάχους επικαλύψεων (γαλβάνισμα,

επιχρωμίωση, βαφή, κ.α.)

Αυτή η μέθοδος δεν εντάσσεται στις

συνηθισμένες μεθόδους των ΜΚΕ μιας και δεν

οδηγεί στην απευθείας εύρεση σφαλμάτων

(ρωγμές, πόροι, κλπ). Εν’ τούτοις χρησιμεύει

στη μέτρηση ενός κρίσιμου παράγοντα για την

ανθεκτικότητα του δοκιμίου, ο οποίος είναι το

πάχος των επικαλύψεων πάνω σε

μαγνητιζόμενα και μη μεταλλικά υποστρώματα.

Πάνω σε αυτό βασίζεται και η επιλογή για το
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ποια μέθοδος θα εφαρμοστεί σε κάθε

περίπτωση, επομένως έχουμε:

a. Μέτρηση πάχους επικάλυψης μέσω της

Διαδικασίας Αποκόλλησης (Adhesive Force

Procedure)

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται αποκλειστικά

σε σιδηρούχα υποστρώματα και βασίζεται στη

μέτρηση της δύναμης που χρειάζεται για να

αποκολληθεί ένας μόνιμος μαγνήτης από την

επικαλυμμένη επιφάνεια. Είναι προφανές ότι

όσο μεγαλύτερο πάχος έχει η μη μαγνητική

επιφάνεια τόσο μικρότερη δύναμη χρειάζεται.

Η εφαρμογή αυτής της μεθόδου γίνεται με

κατάλληλα όργανα τα οποία είναι αναλογικά

και σε πολύ προσιτές τιμές αλλά δεν έχουν την

πιο μεγάλη ακρίβεια στα αποτελέσματά τους. 

b. Μέτρηση πάχους επικάλυψης με τη μέθοδο

της Μαγνητικής Επαγωγής (Magnetic Inductive

Layer Thickness Gauge)

Και αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται μόνο σε

μαγνητιζόμενα υλικά (δηλαδή εκείνα που

περιέχουν σίδηρο). Η μέθοδος βασίζεται στη

μέτρηση του μαγνητικού πεδίου που

δημιουργείται επαγωγικά όταν εφαρμόζουμε

τον αισθητήρα της συσκευής πάνω στο σημείο

που θέλουμε να μετρήσουμε. Τα βασικά

πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι ότι

έχει πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια σε σχέση με τη

πρώτη (σε κατάλληλες επιφάνειες μπορεί να

φτάσει στο ±0,1μm) και ότι υπάρχει η

δυνατότητα να κατασκευαστούν αισθητήρες

διαφόρων σχημάτων και γεωμετριών με τους

οποίους μπορούμε να πάρουμε μετρήσεις

ακόμα και σε δύσκολα προσβάσιμες

επιφάνειες (όπως εσωτερικά σε οπές και

σωλήνες). Παράλληλα κάποιες από αυτές τις

συσκευές ενσωματώνουν τη δυνατότητα

αποθήκευσης των μετρήσεων όπως επίσης και

την προβολή χρήσιμων στατιστικών. Το

μειονέκτημά της είναι ότι οι συσκευές που

χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή της είναι

σχετικά ακριβότερες σε σχέση με την πρώτη
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