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Rys. 1. System CIRCOFLUX® S 6.144 z systemem nadajnikowym Ro 100 
 

Sterowany procesorowo system testujący metodą rozproszonego strumienia ze zmiennym polem 
do automatycznego wykrywania wad prętów i rur ferromagnetycznych 

• 

• 

• 

Wysoka czułość testowania; system szczególnie przydatny do materiału o chropowatej po-
wierzchni po walcowaniu 

Dzięki zastosowaniu zmiennego pola nie pozostawia resztkowego pola magnetycznego w bada-
nym materiale 
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® Zastrzeżony znak handlowy 



 

 
Cechy  

Sterownik jako centralna jednostka operacyj-
na i graficzna z kontrolą za pomocą menu i 
funkcjami klawiszy programowych, blokowa-
ny przełącznik do stopniowanej blokady do-
stępu, wybieralny język 

Nastawy przyrządu i nastawy systemu moż-
na zapamiętywać (w wewnętrznej pamięci 
CMOS-RAM i na karcie pamięci), wywoływać 
i przesyłać. 

Interfejs komputera nadrzędnego do przesy-
łania nastaw urządzenia, poleceń sterowania 
i wyników testowania 

 

Wydruki wszystkich stron tekstowych i gra-
ficznych, drukowane w czasie rzeczywistym 
zapisy wyników testowania i wszystkie ko-
munikaty błędów 

Automatyczne dostrajanie sond i kalibracja 
przyrządu przy użyciu wady wzorcowej 

Pamięć sygnału testowania, która może ma-
gazynować i regularnie odtwarzać sygnał te-
stowania odcinka badanego materiału jako 
pomoc w ustawianiu urządzenia 

Zastosowanie  

Badania nieniszczące ferromagnetycznych prę-
tów lub rur na wzdłużne wady powierzchniowe 

Preferowane powierzchnie po walcowaniu na 
gorąco, wolne od luźnej zgorzeliny, łuszczone lub 
polerowane (jasne) 

Średnica materiału od 10 do 180 mm 

Prędkość testowania do 3,75 m/s w zależności 
od systemu nadajnikowego 
 

Systemy nadajnikowe: 
• 
• 
• 

Ro 75 10 do 75 mm 
Ro 100 10 do 102 mm 
Ro 180 20 (18) do 180 mm 

Testowanie z ciągłym posuwem 

Rozdzielczość wad w materiale walcowanym: 
głębokość 0,15 mm 

Praca urządzenia  

Proces 
Wykrywanie pęknięć za pomocą przyrządu CIR-
COFLUX odbywa się na zasadzie procesu roz-
proszonego strumienia ze zmiennym polem o 
szczególnie dużej energii (EHP). Ferromagne-
tyczny materiał badany jest magnesowany przez 
obracające się jarzma magnesujące z polem 
zmiennym o wysokiej częstotliwości (6 kHz) i 
dużej energii. 

Rysunek 2 przedstawia zasadę działania. Stru-
mień magnetyczny generowany w jarzmach jest 
przekazywany do badanego materiału bez fi-
zycznego kontaktu. Z powodu wysokiej częstotli-
wości magnetyzacji między ramionami jarzma 
powstaje tylko cienka warstwa namagnesowana 
wzdłuż powierzchni badanego elementu, która w 
konsekwencji staje się magnetycznie nasycona. 

Pęknięcie w badanym materiale stanowi prze-
szkodę dla strumienia magnetycznego. Część 
strumienia płynie wokół pęknięcia. Mniejsza 
część wychodzi z powierzchni w miejscu pęknię-
cia i tworzy strumień rozproszenia, w przybliżeniu 

 

proporcjonalny do głębokości pęknięcia. Sondy 
różnicowe wrażliwe na pole magnetyczne, 
umieszczone między ramionami jarzma, skanują 
powierzchnię przy fizycznym kontakcie i przetwa-
rzają strumień rozproszenia na sygnał elektrycz-
ny do dalszej obróbki. 

Wysoka energia magnetyzacji w połączeniu z 
sondami różnicowymi daje doskonały stosunek 
sygnału do szumu. Zakłócenia spowodowane 
przez zgorzelinę na powierzchni lub przez waha-
nia przenikalności w strukturze powierzchni, 
przeważnie nieuniknione w procesie wytwarza-
nia, są w większości tłumione przez nasycenie 
magnetyczne powierzchni. Z tego względu pro-
ces jest szczególnie odpowiedni do badania ma-
teriału o chropowatej powierzchni po walcowaniu. 
Nawet najmniejsze wady mogą być wykrywane 
przy wysokim stosunku sygnału do szumu. Przy-
kłady pokazano na rysunkach 3 i 4. 

 

• 

• 

• 

• 

• 
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Rys. 2. Zasada magnetyzacji i skanowanie rozproszonego strumienia 
 

 
Rys. 3. Wada naturalna o głębokości Rys. 4. Wada wzorcowa o głębokości 

około 0,15 mm  0,15 mm i szerokości 0,1 mm 
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Szerokość toru testowania i graniczna długość wady 
Obrotowy system nadajnikowy zawiera dwie ob-
racające się głowice testujące. Każda głowica 
zawiera kilka sond. Liczba sond i odległość mię-
dzy nimi zależy od typu głowicy testującej (patrz 
arkusz wyposażenia systemu nadajnikowego). 

Ponieważ badany element jest transportowany 
wzdłużnie, powierzchnia próbki jest skanowana 
po linii śrubowej. Prędkość obrotowa i prędkość 
przesuwu badanego elementu są dobrane w taki 
sposób, aby dawały ciągłe skanowanie. 

Efektywna szerokość pojedynczej sondy jest 
zwykle mniejsza niż odległość między sondami. 
Powoduje to istnienie granicznej długości wady 
dla powtarzalnego wyświetlania, zależnej od typu 
głowicy testującej i niezależnej od losowego po-
łożenia wady. Wady krótsze od długości granicz-
nej są na ogół wyświetlane z mniejszą amplitudą. 
 

 
Rys. 5. Efektywna szerokość wady 

Obliczona efektywna szerokość sond różnico-
wych wynosi 2,5 mm. 
Na rysunku 5 przedstawiono przykład rzeczywi-
stej krzywej czułości dla odległości sond 10 mm  
i długości wady 7,5 mm. 

 

Poniższy rysunek przedstawia w sposób graficzny zależności na przykładzie przyrządu 
12-kanałowego. 

 
Rys. 6. Szerokość toru testowania 
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a = odległość sond 
m = liczba sond w stopie testującej 
g = szerokość toru na obrót systemu nadajnikowego
a = 12,5 / 10 / 7,5 mm 
m = 4 ... 6 
g = 2 x m x a 60 ... 150 

lg = odtwarzalna minimalna długość wady 
m = a + 2,5 mm = 15 / 12,5 / 10 mm 

 w zależności od typu stopy testującej 

stopa testująca
prędkość testowania



 
Dane techniczne elektroniki testującej 
Obróbka sygnału testowania Oddzielne filtry HP (górnoprzepustowy) i LP (dolnoprzepustowy) 

po 20 stopni każdy, do optymalizacji stosunku sygnału do szumu

Wysoki zakres czułości (59,9 dB), regulowany w krokach  
co 0,1 dB 

Obrót fazy 0 - 359 w krokach co 1, do optymalizacji oceny sy-
gnału 

Analiza sygnału testowania 4 progi wad z możliwością nakładania, regulowane od 10  
do 100 % w krokach co 5 %, ocena amplitudy lub składowej Y 

Tłumienie wad punktowych 
Oddzielna ocena w każdym sektorze obwodu; 
liczba konfigurowalnych sektorów: 1, 4, 8 lub 16 
Przekroczenie minimalnej długości wady wpływa na znakowanie 
i sortowanie. 
Regulowana minimalna długość wady: 

dla wad FA i FB: (0 - 7) x rozstawienie sond 
dla wad FC i FD: (0 - 3) x rozstawienie sond 

Całkowita długość wad 
Przekroczenie całkowitej długości wad wpływa na sortowanie. 
Całkowitą długość LFA do LFD można ustawiać oddzielnie dla 
każdego ocenianego sygnału wady FA do FD: 

(1 - 999) x rozstawienie sond. 

Sterowanie wyposażeniem Tłumienie sygnału początku i końca badanego elementu może 
być konfigurowane osobno w zakresie od 10 do 400 mm, w kro-
kach co 10 mm. 

Generowanie zegara położenia dla funkcji zależnych od prędko-
ści, takich jak nadaj sygnał, opóźnienie znakowania itd., są kon-
figurowalne: 

- jako wartość domyślna, 
- jako wynik pomiaru prędkości przez bariery świetlne lub 
- jako wartość wyprowadzona z zewnętrznego zegara,  

np. kodera położenia. 

Monitorowanie wyposażenia Alfanumeryczne wyświetlanie komunikatów błędów na ekranie 

Wyprowadzenie scentralizowanego sygnału błędu do sterowania 
transportera 

Monitorowanie stopy testującej Monitorowanie stopy testującej lub poszczególnych sond przez 
sprawdzanie średniego poziomu szumu. Wzrost lub spadek 
powoduje wysłanie komunikatu błędu. Progi są nastawne. 
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Wyjście sygnału testowania Znakowanie 
Izolowane wyjścia do bezpośredniego sterowania głowic znaku-
jących w 1, 4, 8, lub 16 sektorach: 

max. 16 głowic sektorowych na poziomie znakowania 1, 
max. 3 dodatkowe głowice na poziomie znakowania 2 

Znakowanie końców może być uaktywnione na życzenie. 
Odległość między środkami głowic testujących a poziomem zna-
kowania jest regulowana w zakresie (58 - 999) x odległość sond;
w przyrostach równych odległości sond. 

Sortowanie 
Izolowane wyjścia do sortowania badanego materiału na max.  
4 klasy sortowania S0 do S3 
Konfigurowalne przyporządkowanie klas sortowania do kategorii 
wad 
Interfejs danych "mapy wad" (opcja) 
Wyjście równoległe (izolowane) lub szeregowe dla dalszej ze-
wnętrznej obróbki lub wyświetlania zdarzeń wad we współrzęd-
nych związanych z obwodem lub osią wzdłużną badanego ele-
mentu 
Wyjście 4-kanałowego rejestratora do bezpośredniego wypro-
wadzania: 

- sygnału analogowego z głowicy testującej 1, 
- sygnału analogowego z głowicy testującej 2, 
- sygnału zdarzenia wady, 
- sygnału zdarzenia znakowania 

Interfejs sterowania transporterem Izolowane wejścia/wyjścia dla wymiany sygnałów do sterowania 
transporterem 

Podłączenie drukarki Szeregowy interfejs drukarki do podłączenia zewnętrznej dru-
karki do: 

- rejestracji wyników testowania, 
- wydruków stron menu 

Zdalne sterowanie Interfejs RS 232 do zdalnego sterowania przyrządem: 
- w trybie asynchronicznej, w pełni dupleksowej transmisji da-

nych przez komputer nadrzędny, 
- w uniwersalnym trybie roboczym ze swobodnym dostępem 

czytania/zapisywania do wszystkich danych przetwarzanych 
przez komputer w wewnętrznej bazie danych 

Wyjście na zewnętrzny monitor  

Wyjście na zewnętrzny oscylograf Do wyświetlania oryginalnych sygnałów 
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Budowa przyrządu 
Urządzenie testujące CIRCOFLUX S 6.144 ogólnie składa się z następujących elementów: 

• kompletna elektronika testująca 

• układ zasilania z sekcją sterowania 

• system nadajnikowy 

• kable i oprzyrządowanie 

• drukarka (opcjonalna) 

• rejestrator (opcjonalny) 

Dla systemów nadajnikowych (głowic obrotowych) dostępne są oddzielne arkusze danych technicz-
nych: 

Nazwa Nr części Nr zamówienia 

System nadajnikowy CIRCOFLUX Ro 75 
System nadajnikowy CIRCOFLUX Ro 100 
System nadajnikowy CIRCOFLUX Ro 180 

6.144.11 
6.144.02 
6.044.11 

146 894 5 
146 407 8 
139 246 8 

Dla celu wbudowania w linię testującą mogą być dostarczone dalsze dane projektowe. 

 

 

Budowa kompletnej elektroniki testującej 

(1) szafa sprzętowa 19", wysokość 37 HU 
(2) urządzenie sterujące CIRCOFLUX 2.006.0x-1021 
(2.1) moduł funkcyjny CIRCOFLUX 
(3) podstawowy zespół elektroniki testującej 
(3.1) ustawianie wyposażenia 
(3.2) moduł I/O nr 1  6.144.01-190x 
(4) zewnętrzna klawiatura 2.000.01-2043 
(5) układ zasilania 6.144.01-140x 
(6) adaptor napięcia 6.144.01-150x 
(7) regał do rozbudowy 

 

Rys. 7. Szafa elektroniki testującej 

  
6.144 7 
11/01 

 



 

 
(1) Szafa sprzętowa 19", wysokość 37 HU 
• klasa ochrony IP 54 wg DIN 40050 
• blokowane drzwi przednie i tylne 
• wprowadzenie kabli od dołu 
• wymiary (wys. x szer. x głęb.): 

1975 x 600 x 800 mm 
• waga z wyposażeniem (2) do (8): 240 kg 
• temperatura otoczenia: 5 - 40°C 
• klimatyzacja szafy wentylatorem (standard) 

Powietrze wpływa przez filtr wlotowy z tyłu sza-
fy; wylot powietrza z tyłu. Jeśli to konieczne, kli-
matyzacja może być wykonana za pomocą wy-
miennika ciepła lub urządzenia chłodzącego. 

(2) Urządzenie sterujące CIRCOFLUX 2.006.0x-
021 - zespół do obsługi, wyświetlania i stero-
wania 
Urządzenie sterujące: 

• oferuje szeroki zakres opcji wyświetlania i oceny 
sygnałów testowania, 

• wykrywa, zapamiętuje i przetwarza dane wpro-
wadzone przez operatora, 

• komunikuje się z komputerem nadrzędnym  
i układami peryferyjnymi, 

• kontroluje elektronikę testującą, 
• archiwuje nastawy przyrządu, zapisy testowania 

i dane systemowe, 
• wyświetla na ekranie sygnały testowania, wyniki 

testowania, wartości nastaw elektroniki testują-
cej, opcje sterowania, stan, komunikaty wad i 
błędów, 

• ma wybieralne języki menu: 
niemiecki, angielski, francuski, hiszpański, 
japoński (Katakana) 
Urządzenie sterujące posiada: 

• 9-calowy ekran graficzny, monochromatyczny,  
z regulacją jaskrawości, 

• zegar czasu rzeczywistego zasilany baterią, 
• klawiaturę funkcyjną z klawiszami stałymi i 

programowymi, 
• przełącznik kluczowy do blokowania funkcji, 
• 1 interfejs szeregowy dla zewnętrznej klawiatu-

ry, 
• 1 interfejs dla elektroniki testującej CIRCOFLUX 

(magistrala testowania), 
• 1 interfejs szeregowy (gniazdo 25-stykowe)  

do podłączenia drukarki, 
• 1 przyłącze wyjścia video, 
• interfejs karty pamięci, 
• wymiary (wys. x szer. x głęb.): 

187 x 437 x 501 mm 
(do zabudowy 19", wys. 4") 

Uwaga: 
Urządzenie sterujące z klawiaturą może być także 
ustawione poza szafą sprzętową. 

(2.1) Moduł funkcyjny CIRCOFLUX 
Moduł funkcyjny składa się z płytki obwodów 
drukowanych i karty pamięci. Płytka obwodów 

jest umieszczona w urządzeniu sterującym 
i jest wyposażona w EPROMy zawierające 
specjalne oprogramowanie CIRCOFLUX S. 
Konfiguracja instalacyjna przyrządu jest 
umieszczona na karcie pamięci i informuje 
urządzenie sterujące o zakresie elektroniki te-
stującej. Należy pytać o aktualną wersję. 

(3) Podstawowy zespół elektroniki testującej 
Element specyficzny dla procesu, o budowie 
modułowej, steruje wzmacniaczem mocy dla 
jarzm magnesujących, przetwarza sygnały sond 
i analizuje je. Steruje bezpośrednio sortowa-
niem i znakowaniem, jest programowany przez 
urządzenie sterujące i przekazuje sygnały te-
stowania oraz wyniki testowania do urządzenia 
sterującego do wyświetlania i rejestracji. 

Podstawowy zespół z następującym wyposażeniem 
standardowym: 
Kanał pomiarowy 6.144.01-110x-11/6k 
• oczyszczanie analogowego sygnału sond;  

1 kanał pomiarowy przypisany do każdej sondy 
układu nadajnikowego (min. 4, max. 12 kana-
łów) 

Wybór obrazu 6.144.01-110x-12 
• 1 moduł dla 1 do 8 kanałów 

2 moduły dla >8 kanałów 
• wybór sygnałów pomiarowych (sygnał amplitudy 

lub składowej Y) do wyświetlenia na ekranie lub 
oceny w dyskryminatorze 

• pamięć wartości szczytowych do automatyczne-
go dostrajania sondy i kalibracji przyrządu 

Dyskryminator 6.144.01-110x-13 
• 1 moduł dla 1 do 8 kanałów 

2 moduły dla >8 kanałów 
• ocena wybranych sygnałów pomiarowych  

z 4 oddzielnie ustawianymi progami wad  
(progi A, B, C, D) 

Ocena zdarzeń 6.144.01-110x-14 
• ocena zdarzeń wad w siatce odległości sond  

i obwodu badanego elementu (możliwość konfi-
guracji 1, 4, 8 i 16 sektorów) 

• tłumienie krótkich wad (względem sektorów) 
• elektronika znakowania 
• elektronika sortowania 
• tryb zliczania 

całkowita długość wad "normal" lub "subtract" 
(normalna lub różnicowa) 

Element sterowania ECX 6.144.01-110x-15 
• sterowanie wzmacniaczem mocy magnetyzacji 
• sterowanie napędem przetwornika głowicy obro-

towej 
• wyzwalanie testowania i ustawianie począt-

ku/końca niebadanych odcinków 
• sterowanie unoszeniem głowicy testującej 

(OPCJA) 
• monitorowanie temperatury sond 
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Element sterowania 6.144.01-110x-16 
• wymiana danych między kanałem testującym 

(magistrala wewnętrzna) a urządzeniem sterują-
cym (magistrala testowania) 

• pomiar prędkości i określanie zegara położenia 
przez wewnętrzną wartość domyślną, zewnętrz-
ny sygnał zegara lub przez odległość barier 
świetlnych 

• monitorowanie prędkości obrotowej 
• przerywanie przetwarzania sygnałów wad 
Urządzenie magazynowania 
sygnałów testowania 6.144.01-110x-21 
• Zapamiętuje sygnał pomiarowy kanału w pamię-

ci RAM po demodulacji. Wczytywanie jest moż-
liwe w cyklu stacjonarnym lub dynamicznym. 
Wybieralne współrzędne pręta w punkcie wyj-
ściowym. 

• Przy wczytywaniu zapamiętany sygnał jest po-
nownie wysyłany poprzez demodulator do kana-
łu pomiarowego. Możliwe są wszystkie regulacje 
dotyczące nastawy czułości, filtra i fazy. Można 
w ten sposób zoptymalizować nastawę przyrzą-
du bez ograniczeń czasowych, nawet przy za-
trzymanej głowicy obrotowej. 
Nie ma niebezpieczeństwa przegrzania 
badanego pręta! 

(3.1) Ustawianie wyposażenia 
Zespół ustawiania wyposażenia składa się z 
zestawu EPROMów, zawierających oprogra-
mowanie dla sterowanych procesorowo modu-
łów elektroniki testującej. Należy pytać o aktu-
alną wersję. 

(3.2) Moduł I/O nr 1 6.144.01-190x 
Izolowany interfejs cyfrowy do wymiany sygna-
łów z urządzeniami peryferyjnymi 

(4) Zewnętrzna klawiatura 2.000.01-2043 
Klawiatura alfanumeryczna w szufladzie  
(wys. 2 HU), do wprowadzania: 

• poleceń i danych cyfrowych (tak, jak na przed-
nim panelu urządzenia sterującego) 

• dowolnego tekstu do kompilacji samoobjaśniają-
cych zapisów i do oznaczania zapisów archiwal-
nych 

(5) Układ zasilania 6.144.01-140x 
Centralne zasilanie dla całej instalacji testującej 

(6) Adaptor napięcia 6.144.01-150x 
Zawiera transformator sieciowy na napięcie 
sieciowe 90 do 520 V, 50/60 Hz. 

(7) Regał do rozbudowy 
Zarezerwowany na instalację wyposażenia 
opcjonalnego. 

Budowa sekcji mocy 

(1) Szafa sprzętowa 19", wysokość 37 HU 
• klasa ochrony IP 54 wg DIN 40050 
• blokowane drzwi przednie i tylne 
• wprowadzenie kabli od dołu 
• wymiary (wys. x szer. x głęb.): 

1975 x 600 x 800 mm 
• waga z wyposażeniem (2) i (3): 340 kg 
• temperatura otoczenia: 5 - 40°C 
• klimatyzacja szafy wentylatorem (standard) 

Powietrze wpływa przez filtr wlotowy z tyłu sza-
fy; wylot powietrza z tyłu. 

• Zawiera sterowanie napędu głowicy obrotowej i 
wzmacniacz mocy magnetyzacji. 

(2) Sterowanie napędu 
Układ zasilania i monitorowania przemiennika 
częstotliwości napędu systemu nadajnikowego 
(głowicy obrotowej) dla zmiennej prędkości ob-
rotowej głowicy 

• systemy nadajnikowe: 
Ro 75 / Ro 100 Psiln = 3 kW 
Ro 180 / Ro 75 Psiln = 7,5 kW 

(3) Wzmacniacz mocy magnetyzacji 
Wzmacniacz mocy z transformatorem wyjścio-
wym do zasilania jarzm zmiennego pola ma-
gnetyzacji 

 
Rys. 8. Szafa sekcji mocy 



 

W razie szczególnych problemów prosimy o kontakt z firmą: 

INSTITUT DR. FÖRSTER 
Prüfgerätebau GmbH & Co. KG 
Skrytka 15 64 
D-72705 Reutlingen 
In Laisen 70 
D-72766 Reutlingen 
Tel.: +49 (0) 7121-140-270 
Fax: +49 (0) 7121-140-459 
E-mail: ts@foerstergroup.de 
www.foerstergroup.de 
lub z jednym z naszych przedsta-
wicielstw zagranicznych 

Informacje i ilustracje mogą ulec 
zmianom. 
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Opcje 

Urządzenie do automatycznej regulacji wymiaru dla systemu nadajnikowego 
W pełni automatyczne ustawianie systemu na-
dajnikowego na wstępnie wybraną średnicę ba-
danego materiału. Umożliwia szybkie, niezawod-
ne i dokładne dopasowanie do średnicy. 
Wprowadzanie średnicy poprzez urządzenie 
sterujące lub terminal sterowania zewnętrznego. 
Urządzenie zawiera: 
• układ sterowania regulacją wymiaru 

6.144.0x-168x, zainstalowany w regale do 
rozbudowy elektroniki testującej 

• układ zasilania automatycznej regulacji wy-
miaru 6.144.0x-200x-10, zainstalowany w 
szafie sekcji mocy 

• sekcję sterowania (oddzielną) 
• zestaw kabli 
• system nadajnikowy z automatyczną regula-

cją wymiaru aktualnie dostępny dla głowic  
Ro 75 i Ro 100 - patrz odpowiednie arkusze 
danych technicznych wyposażenia 
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