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O D D Z I A Ł  T S  

BADANIE WIROPRĄDOWE 

… Oddział Grupy FOERSTER 

Oddział M 

Oddział DM Oddział CT 

Oddział TS 

Metoda wiroprądowa jest 
stosowana dosłownie na 
wszystkich etapach produkcji 
przy wytwarzaniu drutów  
i prętów: 

• W przypadku badania walcowanego drutu chłodzonymi cewkami przelotowymi 
Therm w temperaturze do 1200 °C i przy prędkości drutu do 150 m/s bezpośred-
nio na walcarce. 

• W przypadku badania materiału ciągnionego cewkami przelotowymi i sondami 
obrotowymi jako alternatywą lub łącznie jako systemem uzupełniającym bezpo-
średnio w linii ciągnienia. 

• W przypadku wyrobów gotowych na przewijarkach lub w liniach wykańczających 
do końcowej kontroli. 

• Przed maszynami przeróbki drutu do bezpośredniego wydzielenia dobrych części 
odcinków wykrytych jako wadliwe. 

• W przypadku drutu żarzenia lamp wykonanego z wolframu i molibdenu za pomo-
cą specjalnych czujników do zakresu średnic od 80 μm do 2,5 mm w linii ciągni e-
nia i na przewijarkach. 

• Weryfikacja gatunku przy użyciu MAGNATEST-u. 

Walcowanie na gorąco Ciągnienie 

Detektory metali 
+ magnetyzacja 

Testowanie 
elementów 

Badania 
konserwacyjne 

Testowanie 
półwyrobów 

Kluczowymi czynnikami 
są konkurencja  
i światowa obecność. 

Serce Oddziału TS bije w 
Reutlingen w Niemczech. To 
tam automatyczne systemy 
testujące działające na zasa-
dzie elektromagnetycznej są 
opracowywane, wykonywane  
i dostarczane do odbiorców 
na całym świecie w przemy-
śle produkcji i przetwarzania 
metali. Reutlingen jest także 
siedzibą Centralnego Działu 
Sprzedaży, który zaspokaja 
potrzeby klientów w ponad  
60 krajach wraz z filiami i 
wyłącznymi przedstawiciel-
stwami handlowymi. 

www.foerstergroup.de 

Oddziały prezentują się same 
na stronach Grupy FOER-
STER®. Strony te opisują 
także w skrócie historyczny 
rozwój, który doprowadził do 
dzisiejszej światowej obecno-
ści systemów FOERSTER. 
Odwiedzający nasze strony 
mają dostęp do dokumentacji 
technicznej i mogą znaleźć 
bliski kontakt na liście krajo-
wej. 



B A D A N I A  W I R O P R Ą D O W E  

Półwyroby takie jak druty i pręty są badane 
przy użyciu cewek przelotowych na obecność 
lokalnych wad typu pęknięć i dziur. Pęknięcie 
zakłóca propagację prądów wirowych gene-
rowanych w badanym materiale i w cewce 
odbiorczej powstaje odpowiedni sygnał wady. 

Różnicowa cewka przelotowa oprócz wad 
podłużnych wykrywa wady otworowe i wady 
poprzeczne na podstawie ich gradientu głębo-
kości. 

Zasada działania sondy wiroprądowej: po-
wierzchnia półwyrobów jest skanowana czuj-
nikami. 

Generowanie sygnału przy badaniu czujnikiem 
obrotowym 

Układ różnicowy zawsze 
jest ustawiony w kierunku 
skanowania, tj. w kierunku 
wzdłużnym materiału w 
przypadku cewek przelo-
towych i w kierunku obwo-
dowym w przypadku ska-
nujących sond obrotowych. 
Powoduje to różną czułość 
na różne typy wad. Zatem 
cewka typu przelotowego 
jest szczególnie czuła na 
krótkie wady wzdłużne, 
wady poprzeczne i lokalne 
takie jak dziury, wykwity, 
łuski i pęknięcia cieplne.  
W przeciwieństwie do tego 
obrotowa sonda skanująca 
jest szczególnie czuła na 
otwarte wady wzdłużne 
powierzchni, takie jak roz-
warstwienia, szwy, pęknię-
cia naprężeniowe i wady 
ciągnienia. 

Systemy testujące 

Dostępne są różne poziomy 
konfiguracji: od prostego 
modułu wiroprądowego 
pracującego jako spraw-
dzian przechodni/nieprze-
chodni ze sterownikiem PLC 
poprzez kompaktowe urzą-
dzenia pracujące niezależ-
nie, aż do wielokanałowych 
systemów umożliwiających 
połączenie sieciowe. 

Prawidłowe rozwiązanie dla każdego zasto-
sowania: Od modułu jednokanałowego do 
badań wiroprądowych z cewkami przeloto-
wymi poprzez kompaktowy przyrząd do pracy 
automatycznej, po system na bazie Windows 
do pełnej integracji sieciowej. Asortyment 
wyrobów FOERSTER obejmuje oprzyrządo-
wanie, oprogramowanie i know-how syste-
mów stanowiących skuteczne i ekonomiczne 
rozwiązanie w dziedzinie zapewnienia jako-
ści. 

Cewka przelotowa 

Początek Koniec Wada 
wady wady punktowa 

Cewka wzbudzenia 

Czujnik 

Tory skanowania 

Całkowity sygnał wady 

Cewka wzbudzenia 
Pole magnetyczne 

Cewki 
  odbiorcze 

Prąd wirowy 

Przeróbka plastyczna 
na zimno 

Druty i pręty są badane 
tradycyjną metodą wi-
roprądową na wszyst-
kich etapach produkcji. 

Ponieważ metoda wiroprą-
dowa jest nieniszcząca przy 
prędkości produkcyjnej, 
może być wbudowana  
w proces produkcyjny.  
Ta metoda wykrywania wad 
powierzchniowych jest 
stosowana na wczesnym  
 etapie do optymalnej 
  kontroli procesu 
  produkcyjnego  
  z jednej strony 
  i umożliwienia 
natychmiastowej segregacji 
wadliwego materiału z dru-
giej strony w celu redukcji 
kosztów na innych etapach 
produkcji. 

Stosuje się dwie metody 
testowania: 
• cewkami przelotowymi 
• obrotowymi sondami 

skanującymi. 

Obie metody mogą być 
stosowane jako alternatywy 
lub łącznie, uzupełniając się 
wzajemnie, w przypadku 
materiałów o przekroju 
okrągłym. Do wykrywania  
 wad powierzchniowych w  
  w celu osiągnięcia wy- 
  maganej rozdzielczo- 
  ści wad stosowane  
  są głównie systemy  
  czujnikowe w układzie 
różnicowym. 



W A L C O W A N I E  

Gorący drut 
Trudne warunki 
na walcarkach 

Wymagania stosujące się do 
systemów testujących: Sys-
tem czujnikowy musi być 
odporny, aby wytrzymać 
warunki wysokiej temperatu-
ry do 1200 °C i duże prędko-
ści do 150 m/s. 

System czujnikowy T 60 ma konstrukcję modu-
łową. Specjalne elementy prowadzące ustalają 
drut i zapewniają, że jest prowadzony możliwie 
centrycznie. Chłodzone wodą cewki i prowadni-
ce są dostępne w wymiarach od 5 do 65 mm. 

Z powodu dużej ilości wytwarzanych danych przy dużej prędkości 
testowania celowe jest stosowanie statystycznej oceny wyników te-
stowania. Pojedyncze zdarzenia są łączone tworząc sekcje drutu o 
wybieralnej długości. Z wyników dla sekcji obliczane są wskaźniki  

jakościowe, których algo-
rytmy można ustalać in-
dywidualnie. Obrazy wyni-
ków danego walcowanego 
drutu z jego sekcjami i 
wskaźnikami jakościowy-
mi ostatnio walcowanych 
drutów wyraźnie pokazują 
tendencję, a przez to po-
zwalają wyciągnąć wnio-
ski dotyczące jakości pro-
cesu walcowania. 

Odlewanie - walcowanie 
Badanie wiroprądowe 
drutu miedzianego 

Obecnie jest standardem, 
że linie ciągłego odlewania 
i walcowania drutu mie-
dzianego są wyposażone  
w urządzenia do badań 
wiroprądowych. Przeważ-
nie stosowany jest DE-
FECTOMAT z dodatkowym 
kanałem indukcyjnym 

(FERROMAT), wykrywają-
cy jednocześnie za pomo-
cą tej samej cewki przelo-
towej wtrącenia żelazowe. 
Dwa zapisy pokazują wynik 
jednoczesnego badania: 
wady powierzchniowe są 
rejestrowane na kanale 
wiroprądowym, a wtrącenia 
żelazowe są rejestrowane 
na kanale Ferromat. Te-
stowanie gorącego mate- 
 riału jest wykony- 
 wane za pomocą  
 cewek Therm lub  
 poza sekcją chło- 
 dzącą zwykłymi  
 cewkami, w zależ- 
 ności od rodzaju i  
 rozmieszczenia  
 układu chłodzenia.  
 Szczegóły są wi- 
 doczne na rysun- 
 kach. 

Drukarka 

Chłodzenie 

Chłodzenie 

Drukarka 

Do testowania FERRO-
MAT-em potrzebna jest 
dodatkowa magnetyzacja 
DC. Wzmaga ona wpływ 
indukcji na cząstki żelaza. 
Druty miedziane są także  
w wielu przypadkach ba-
dane na różnych etapach 
ciągnienia aż do bardzo 
małych wymiarów drutu  

za pomocą DEFECTO-
MAT-u i/lub FERROMAT-u. 
W zależności od wyniku 
badania na pośrednich 
etapach ciągnienia podej-
muje się decyzję, czy może 
się odbywać dalszy proces 
ciągnienia lub na przykład 
czy drut osiągnął swoją 
końcową średnicę. 



S K Ó R O W A N I E  I  C I Ą G N I E N I E  

Najwyższy poziom  
wykrywania wad  
w produkcji … 

Zastosowanie w pełni au-
tomatycznych testujących 
systemów wiroprądowych 
przyjęło się jako ważny 
element zapewnienia jako-
ści w ciągarni drutu. Nawet 
w trudnych warunkach 
otoczenia przy bezpośred-
niej instalacji w obszarze 
maszyny, wykrywanie wad 
za pomocą cewki przeloto-
wej i/lub obrotowych sond 
skanujących okazało się 
szczególnie przydatne do 
tego zadania. Nowoczesne 
systemy DEFECTOTEST 
DS 2000 spełniają wszyst-
kie warunki dla pełnej inte-
gracji z istniejącymi sie-
ciami systemu produkcyj-
nego i zapewnienia jakości, 
wraz z dokumentacją spe-
cyficzną dla użytkownika. 

… drutu na sprężyny 
zaworowe 

Od wielu lat druty na sprężyny 
zaworowe podlegają ścisłej 
kontroli na wady powierzchni. 
Wykrywanie wad wzdłużnych o 
głębokości powyżej 30 μm jest 
standardem przy użyciu obroto-
wych sond skanujących FOER-
STER. Od pewnego czasu stoso-
wany jest drut o nieokrągłym 
przekroju, np. owalny lub jajowa-
ty, dla wzmocnienia dynamicznej 
charakterystyki sprężyn. Także 
tutaj wymagana jest szczególnie 
rygorystyczna jakość badania.  
W tym celu FOERSTER opraco-
wał specjalny system elektro-
niczny dla CIRCOGRAPH-u, 
dający stałą czułość badania bez 
względu na odległość między 
sondami obrotowymi a nieokrą-
głym obwodem drutu i umożliwia-
jący wykrywanie krytycznych 
wad powierzchni. 

Testowanie na ciągarkach ławowych za pomocą  
cewek przelotowych i głowic obrotowych 

Ciągnienie 

Głowica obrotowa Dzielenie 

Sortowanie 

Schemat: Cztery wady  
(o głębokości 60 i 100 μm) 
nieokrągłego drutu w głowi-
cy obrotowej z czterema 
sondami 

Coraz częściej głowice 
obrotowe są także używa-
ne na ciągarkach ławowych 
oprócz cewek przelotowych 
w celu zwiększenia wykry-
walności wad w odniesie-
niu do wad wzdłużnych. 

Głowice obrotowe Ro 35 L  
i Ro 65 są tak zaprojekto-
wane, aby sprostać rygory-
stycznym wymaganiom 
mechanicznym. "L" (dźwi-
gnia) oznacza czujniki o 
konstrukcji dźwigniowej. 

Są one utrzymywane w 
pozycji testowania przez 
siłę odśrodkową. Duża 
prędkość obrotowa zapew-
nia badanie całej po-
wierzchni drutu lub pręta 
bez omijania. Mogą być 
osiągane prędkości do  
4 m/s. Zwykle dla zapew-
nienia optymalnego bada-
nia stosowane są oba 
systemy, tj. cewka przelo-
towa i czujniki obrotowe. 

Głowica Ro 65 na ciągarce ławowej Schumag Ro 65 

Ro 35 L 

Specjalny, lejowy układ 
prowadzący głowicy Ro 65 
ułatwia wyjście i wejście 
początku i końca drutu, 
zwłaszcza w przypadku 
dużych wymiarów. 

Optymalna lokalizacja 
instalacji systemów czujni-
kowych na ciągarce ławowej 
to miejsce między prostarką 
poziomą a pionową. 

Testowanie drutu stalowego 
bezpośrednio na ciągarce 
bull-block przy użyciu 
głowicy obrotowej CIRCI-
GRAPH 

Wynik badania bez układu  
kompensacyjnego i z układem 
kompensacyjnym 



 

C I Ą G N I E N I E  

Ciągnienie Ciągnienie 

Automatyczne 
usuwanie wad 

Badanie drutu stalowego 
za pomocą Ro 14 i M 22  
w niedawno uruchomionej 
ciągarce Schumag 0B 

Cienki drut 
Specjalne rozwiązanie 
dla wolframu i molibde-
nu 

Spiralnie zwinięte włókna 
żarzenia i połączone z nimi 
przewody elektryczne  

Automatyczne usuwanie 
wad wykrytych metodą 
wiroprądową przed ciągnie-
niem w przypadku drutów 
specjalnych, tj. wykonanych 
ze stali łożyskowej, stali 
nierdzewnej lub narzędzio-
wej, prowadzi do tzw. "wy-
robu bez wad" dla przemysłu 
samochodowego oraz w 
sektorach techniki mecha-
nicznej i budowy maszyn. 

w lampach są wykonywane 
głównie z drutu wolframo-
wego i molibdenowego. 
Drut jest wytwarzany z 
materiału spiekanego w 
złożonym procesie, a na-
stępnie ciągnionego na 
supercienkie wymiary. 
Wady, czasami bardzo 
długie, mogą występować 
w różnych stadiach prze-
róbki. Takie wady mogą 
występować także podczas 
dalszej przeróbki na drucie 
początkowo bez wad, kiedy 
jest cięty do formowania 
wtyków. Powstają wtedy 
pęknięcia, zwłaszcza wsku-
tek obcinania końcówek 
wtyków. Do monitorowania 
jakości w procesie ciągnie-
nia lub przy przewijaniu  

drutu z dużymi prędko-
ściami przelotu do 10 m/s 
lub podczas cięcia na wtyki 
jest z powodzeniem stoso-
wany DEFECTOMAT z 
cewkami przelotowymi. 
Statystyczna ocena wykry-
tych wad jest wykonywana 
podczas testowania,  

a wadliwe wtyki są automa-
tycznie odrzucane przy 
przejściu przez cewkę 
testującą. 

Układy obwodów DE-
FECTOMAT-u są dostępne 
jako moduł jednokanałowy 
lub jako system wielokana-
łowy pracujący w układzie 
bezwzględnym lub różni-
cowym, alternatywnie lub 
jednocześnie. 

Specjalny system cewki 
do drutu o średnicach 
około 80 μm do 2,5 mm 

Głowica obrotowa 

Badanie drutu stalowego 
za pomocą Ro 20 i M 22 
w ramach modernizacji 
istniejącej ciągarki o 
ograniczonej przestrzeni. 

DEFECTOMAT ECM 
kontroluje drut podczas 
przewijania. 



 

P R Z E R Ó B K A  

Badanie ciągnionego 
drutu przed kształtowa-
niem na zimno 

Elementy samochodowe 
podlegające dużym naprę-
żeniom, takie jak sworznie  
i śruby, są wykonywane  
z ciągnionego drutu stalo-
wego. Producent samo-
chodów wymaga 100-% 
badania z efektem "zero 
wad". Badanie wiroprądo-
we za pomocą obrotowych 
sond skanujących, ze swo-
ją szczególnie wysoką 
czułością wykrywania wad  
i łatwością integracji, jest 
najbardziej niezawodną i 
skuteczną metodą. 

Kontrola końcowa 

Badanie CIRCOGRAPH-em odbywa się przed 
prasą do śrub lub sworzni. Gotowe elementy 
wykonane z wadliwych odcinków drutu są 
wysortowane za prasą. 

Głowica obrotowa 

Drukarka 

Sortowanie Prasa 
do śrub 

Badanie drutu stalowego za pomocą Ro 35 L 
wbudowanego w linię cięcia na odcinki 

Rygorystyczne wyma-
gania … dla polerowa-
nych prętów ze stali 
nierdzewnej 

W produkcji szlifowanych  
i polerowanych prętów 
wykonanych ze stali ferry-
tycznej lub austenitycznej 
albo ze stopów tytanu, 
niklu lub kobaltu istnieją 
rygorystyczne wymagania 
dotyczące wad powierzch-
ni. Zgodność z tymi wyma-  

ganiami osiąga się przez 
połączenie badań wiroprą-
dowych cewką przelotową i 
obrotowymi sondami ska-
nującymi. W tym celu ko-
nieczne jest precyzyjne 
prowadzenie pręta w całym 
zakresie wymiarowym, 
pozwalające na jego prze-
bieg bez drgań, zwłaszcza 
dla małych średnic. 

Precyzyjne i wolne od drgań 
prowadzenie materiału 
zapewnia niezawodne i 
powtarzalne wyniki badania 
beznalotowych prętów sta-
lowych za pomocą CIRCO-
GRAPH-u DS + Ro 65. 

Specjalne elementy prowa-
dzące w systemie czujniko-
wym – przeznaczone do 
handlowo dostępnych ciąga-
deł i uzupełnione szczotkami 
w zakresie małych wymiarów 
– zapewniają precyzyjne i 
wolne od drgań przejście 
materiału. 

Kompaktowa sekcja testują-
ca z prowadzeniem pasowym 
umożliwia badanie polero-
wanych prętów ze stali 
nierdzewnej w zakresie 
wymiarowym od 2 do 20 mm 
z dużą czułością wykrywania 
wad nawet przy prędkości  
2 m/s. 

Schemat procesu badania 
i produkcji z sortowaniem 
gotowych elementów. Położe-
nie punktu na drucie, wykryte-
go jako wadliwy, zostaje przy-
pisane wraz z konkretną lokali-
zacją do elementów wytwarza-
nych na prasie. Uaktywnia to 
urządzenie do automatycznego 
sortowania elementów. 



 

Institut Dr. Foerster GmbH & Co. KG 
Oddział TS Badania półwyrobów 
In Laisen 70 
72766 REUTLINGEN 
NIEMCY 
 
NDT System 
www.ndt-system.pl 
biuro@ndt-system.com.pl 

W
yd

ru
ko

w
an

o 
w

 N
ie

m
cz

ec
h 

11
/2

01
0 

• N
um

er
 z

am
ów

ie
ni

a 
16

77
93

4 
• W

yd
an

ie
 1

1/
20

10
 

®
 Z

as
trz

eż
on

y 
zn

ak
 h

an
dl

ow
y 

• ©
 C

op
yr

ig
ht

 In
st

itu
t D

r. 
Fo

er
st

er
 G

m
bH

 &
 C

o.
 K

G
 • 

P
od

le
ga

 m
od

yf
ik

ac
jo

m
. 


