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Rys. 1. System nadajnikowy Ro 100 

Głowica obrotowa do automatycznego wykrywania wad w prętach i rurach ferromagnetycznych 
przy zastosowaniu procesu rozproszonego strumienia zmiennego pola 

• 

• 

• 

• 

• 

Zakres średnicy od 10 mm do 102 mm 

Wysoka przepustowość przy prędkościach testowania do 3,75 m/s 

Centralna, ręczna lub automatyczna (opcja) kontrola wymiaru 

Zwarta budowa 
 
  

 

® Zastrzeżony znak handlowy 



 

Cechy  

Zastosowanie procesu rozproszonego stru-
mienia zmiennego pola do badań nienisz-
czących o najwyższej czułości. Szczególnie 
przydatne do badania materiału walcowane-
go na gorąco. Rozdzielczość wad  
od 0,1 mm. 

Dostępne stopy testujące o różnej liczbie 
sond i różnej odległości między środkami 
sond dla zapewnienia optymalnego dostoso-
wania do zadania testowania 

Prędkość regulowana bezstopniowo  
do 1500 obr./min 

W zależności od elementów składowych i 
prędkości stopy testującej, prędkość testo-
wania do 3,75 m/s przy ciągłym skanowaniu 

 

Minimalny czas przezbrojenia dzięki następu-
jącym cechom: 
- szybkohamująca tarcza obrotowa, 
- centralna nastawa średnicy 
- pojedynczy zestaw jarzm magnesujących 

dla całego zakresu średnic 

Prowadnice rolkowe do dokładnego, wolnego 
od drgań podawania materiału (standard) lub 
specjalny zestaw dysz do dobrze wyprosto-
wanego materiału (opcja) 

Bezobsługowe przetworniki obrotowe do 
transmisji sygnału testowania, niskoobsługo-
wy przetwornik obrotowy do przesyłania 
energii magnetyzacji 

Solidna, pyłoszczelna konstrukcja ze sku-
tecznym ekranowaniem części obrotowych 

Zestaw narzędzi 

 
Zastosowanie  

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

Średnica materiału od 10 do 102 mm 

Preferowana powierzchnia materiału po walco-
waniu na gorąco, polerowana (jasna) lub łusz-
czona 

Powierzchnia materiału ma być wolna od luźnej 
zgorzeliny i smaru lub chłodziwa. Początki i koń-
ce prętów mają być wolne od zadziorów, nie mo-
gą być wygięte i muszą mieć przekrój kołowy. 

Przyjęcie ostrych wymagań dla stanu końcówek 
nie jest konieczne, jeśli dopuści się zwiększone 
zużycie stóp testujących. 

Przy przesuwaniu przez system nadajnikowy 
badany element musi być wycentrowany i wolny 
od drgań. Osiąga się to przez wbudowanie głowi-
cy Ro 100 w linię testującą. Na życzenie firma 
INSTITUT DR. FÖRSTER może dostarczyć 
kompletną głowicę Ro 100 wraz z linią testującą 
Förstera. Dla linii testujących dostępne są osob-
ne arkusze wyposażenia, np. stacja testująca 
8.201.01, nr zam. 139 137 2. 

 
Praca urządzenia  
Głowica Ro 100 pracuje z sondami obrotowymi 
przy wykorzystaniu procesu rozproszonego stru-
mienia zmiennego pola. Dwa jarzma magnesują-
ce, przez które przepływa prąd zmienny, 
poruszają się wokół obwodu badanego elementu, 
magnetyzując go poprzecznie bez fizycznego 
kontaktu. Odległość między jarzmem a badanym 
elementem wynosi kilka milimetrów. Stopy testu-
jące z zabezpieczonymi sondami, umieszczone 
między odnogami jarzma, skanują powierzchnię  

przy fizycznym kontakcie. Dla osiągnięcia rów-
nomiernego testowania powierzchni za pomocą 
Ro 100 konieczna jest koordynacja prędkości 
obrotowej, liczby sond i odległości między nimi 
oraz prędkości przesuwu badanego materiału. 
Wykres prędkości przedstawia prędkości testo-
wania z różnymi szerokościami toru testowania 
dla maksymalnej dopuszczalnej prędkości obro-
towej sondy Vn = 5 m/s. 
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Rys. 2. Zasada magnetyzacji i skanowanie rozproszonego strumienia 
 

Dane techniczne  

Zakres średnicy 

Prędkość obrotowa 
 

Stopy testujące 
Budowa 
 
 
 
Specyfikacja 

Liczba kanałów testujących 

Magnetyzacja 
 

Magnetyzm resztkowy badanego elementu 
 
 

Temperatura badanego elementu 

Temperatura otoczenia 

Czas przezbrojenia 

10 do 102 mm 

Max. 1500 obr./min; regulowana przez mecha-
nizm napędowy sterowany częstotliwościowo 

 
Powierzchnia ślizgowa i osłony przeciwkolizyjne 
pokryte materiałem odpornym na ścieranie; 
stopy testujące zamontowane na obrotowych 
dźwigniach 
Patrz tabela doboru stóp testujących 

8 - 12 

Zmiennym polem 6 kHz; 
1 para jarzm dla całego zakresu średnic 

Brak szczątkowego pola magnetycznego spowo-
dowanego testowaniem, ponieważ magnetyzacja 
jest wykonywana zmiennym polem. 

0 do 80 °C 

-5 do 40 °C 

Około 3 min dla wersji z prowadnicą rolkową i 
regulacją ręczną (bez wymiany wewnętrznej 
prowadnicy rolkowej); 
około 1,5 min dla wersji z prowadnicą rolkową i 
automatyczna kontrolą wymiaru; 
około 6 min dla wersji z dyszami wlotową i wylo-
tową 
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stopa testująca 
z sondą różnicową 

wada 
badany materiał 

jarzmo magnetyzujące 

strumień 
magnetyczny 

6 kHz 



 

Wymiary 
z 2 prowadnicami rolkowymi 
z dyszami wlotową i wylotową 
z 2 prowadnicami rolkowymi 
i automatyczną kontrolą wymiaru 

Masa 
z 2 prowadnicami rolkowymi 
z dyszami wlotową i wylotową 
z 2 prowadnicami rolkowymi 
i automatyczną kontrolą wymiaru 

Przyłącze sieciowe 

Częstotliwość 

Mechanizm napędowy 
 

Przesuw materiału 
i ochrona przed uszkodzeniem 

prowadnica rolkowa (standard) 
wewnętrzna prowadnica rolkowa (opcja) 
dysze wlotowa i wylotowa (opcja) 

Szer. x wys. x głęb. (w kierunku testowania) 
750 x 870 x 770 mm 
750 x 870 x 650 mm 
1035 x 870 x 770 mm 
 

 
640 kg bez wewnętrznej prowadnicy rolkowej 
620 kg 
675 kg bez wewnętrznej prowadnicy rolkowej 
 

230/400 V (na życzenie dostępne inne napięcia) 

50 lub 60 Hz 

Silnik trójfazowy sterowany częstotliwościowo, 
P = 3 kW 

(patrz "Prowadnice rolkowe / dysze - opcje kon-
strukcji) 

centralna prowadnica 3-rolkowa 10 - 105 mm 
centralna prowadnica 3-rolkowa 10 - 27 mm 
Mogą być stosowane do badanych średnic 
od 15 (10) do 75 mm. 
Średnica wewnętrzna: 
D + 1 dla badanej średnicy D ≤ 20 mm
D + 1,5 dla badanej średnicy 20 < D ≤ 30 mm
D + 2 dla badanej średnicy 30 < D ≤ 50 mm
D + 2,5 dla badanej średnicy 50 < D ≤ 75 mm 

 

 

Rys. 3. Wykres prędkości Ro 100 
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D = średnica 
Vs = prędkość przesuwu 
n = obroty (obr./min) 
Vn = prędkość obwodowa 
g = szerokość toru 



 
Budowa  

Kompletna instalacja testująca CIRCOFLUX S 
6.144 obejmuje ogólnie: 
• system nadajnikowy 
• kompletną elektronikę testującą 

• układ zasilania z sekcją sterowania 
• okablowanie i oprzyrządowanie 

Więcej informacji można znaleźć w arkuszu wy-
posażenia systemowego CIRCOFLUX S 6.144, 
zam. nr 139 253 0. 

 

System nadajnikowy składa się z następujących elementów: 

• Głowica obrotowa Ro 100 
• Obudowa 

z łożyskiem wałeczkowym i drążonym gniaz-
dem. Gniazdo zawiera w sobie przetwornik 
obrotowy, pierścień ślizgowy i tarczę obroto-
wą. Zespół jest napędzany silnikiem trójfa-
zowym przez profilowy płaski pasek. Strefa 
testowania jest skutecznie zakryta osłoną 
wbudowaną w obudowę, zapobiegającą nie-
zamierzonemu kontaktowi z ruchomymi czę-
ściami i zagrożeniom przez odpryskujący 
materiał. 

• Indukcyjny przetwornik obrotowy 
do przesyłania sygnałów testowania i tempe-
ratury stopy testującej bez fizycznego 
kontaktu 

• Tarcza i pierścień ślizgowy z kołnierzem 
do przesyłania prądu magnetyzacji poprzez 
szczotki węglowe. Czterokrotny styk zapew-
nia niezawodne przesyłanie. 

• Tarcza obrotowa 
służy jako uchwyt dwóch dźwigni testujących 
z jarzmami zmiennego pola i stopami testu-
jącymi. Kołki łożyskowe dźwigni testujących 
mogą być regulowane za pomocą ślizgów 
połączonych z mechanizmem wrzeciono-
wym. Obie dźwignie testujące są ustawiane 
na średnicę badanego elementu albo za po-
mocą ręcznej korbki, albo automatycznie 
(opcja). Przedwzmacniacze sygnałów sond 
testujących są wbudowane w tarczę obroto-
wą. 

 
 

• Układ elektroniczny i elektryczny głowicy 
obrotowej 
Obudowa ze sterownikami liniowymi do sy-
gnałów testowania i zasilanie przedwzmac-
niaczy, skrzynki zaciskowe do podłączenia 
magnetyzacji, podłączenie silnika oraz wy-
łącznik bezpieczeństwa. 

• Dźwignia testująca 
Dwie dźwignie testujące do zamocowania 
jarzm zmiennego pola i stóp testujących. 
Sama stopa testująca jest częścią wyważo-
nej dźwigni, zamontowanej obrotowo na 
dźwigni testującej. Jako opcja może być 
wmontowany mechanizm unoszenia stopy 
testującej. 

 
Rys. 4. Tarcza obrotowa z dźwigniami  

testującymi 
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• Stopy testujące 

Dwie stopy testujące, z których każda składa 
się ze stopy ciernej i zespołu czujnikowego z 
kablem. Zespół czujnikowy zawiera sondy 
testujące i czujnik temperatury do monitoro-
wania temperatury sond. 

• Jarzma zmiennego pola 
Dwa jarzma zmiennego pola z osłonami 
przeciwkolizyjnymi do magnetyzacji badane-
go materiału zmiennym polem o częstotliwo-
ści 6 kHz 

• Czujnik badanego elementu 
Odbijająca bariera świetlna do sterowania 
różnymi funkcjami w zależności od położenia 
badanego elementu 

• Prowadnice rolkowe 
(patrz "Prowadnice rolkowe / dysze - opcje 
konstrukcji") 
Centralne prowadnice 3-rolkowe są standar-
dowo zamocowane na końcach wlotowym i 
wylotowym. 

Mają one następujące działanie: 
W trybie nastawy można utrzymać pręt kali-
bracyjny z wadami wzorcowymi wycentrowa-
ny poza linią testującą i w łatwy sposób 
ustawić oraz wykalibrować elektronikę testu-
jącą. 
W trybie testowania prowadnice rolkowe po-
prawiają centrowanie, szczególnie dla mniej-
szych wymiarów, i absorbują drgania. Dla 
średnic badanych elementów mniejszych niż 
18 mm zaleca się wewnętrzną prowadnicę 
rolkową. 

Dla prowadnic rolkowych istnieje opcja ze sprę-
żonym powietrzem. Dysze powietrzne na wrze-
cionach rolkowych kierują strumienie powietrza 
na strefę testowania, co jest potrzebne dla 
utrzymania czystości i niskiej temperatury stóp 
testujących. Kołki obrotowe umożliwiają odchyla-
nie prowadnic rolkowych dla przeprowadzenia 
regulacji i konserwacji. 

 

Stopa testująca Stopa cierna Liczba sond Siatka 
odległości sond

[mm] 

Całkowita 
szerokość toru 
testowania g 

[mm] 

Dopuszczalna
prędkość 

testowania 
[m/s] 

6.044.71-6751 
142 219 7 

6.044.71-6751-02 
141 467 4 

6 12,5 150 3,75 

6.044.71-6754 
143 108 0 

6.044.71-6754-02 
141 336 8 

6 10,0 120 3,0 

6.044.71-6755 
141 469 0 

6.044.71-6755-02 
141 467 4 

4 12,5 100 2,5 

6.044.71-6752 
141 337 6 

6.044.71-6752-02 
141 336 8 

4 10,0 80 2,0 

6.044.71-6756 
142 517 0 

6.044.71-6756-02 
141 698 7 

6 7,5 90 2,25 

Tabela 1. Dobór stopy testującej 
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Rys. 5. Alternatywne konstrukcje prowadnicy rolkowej i dysz 

1 prawa prowadnica rolkowa 6.044.70-6501 lub prawa automatyczna prowadnica rolkowa 
6.144.01-6501 

2 lewa prowadnica rolkowa 6.044.70-6520 lub lewa automatyczna prowadnica rolkowa 
6.144.01-6520 

3 prawa wewnętrzna prowadnica rolkowa 6.044.70-6550; lewa 6.044.70-6555 

4 oprawa dyszy wewnętrznej 6.144.02-6880 

5 oprawa dyszy zewnętrznej 6.144.02-6870 
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lewa strona robocza 

prawa strona robocza 



 
Opcje dla systemu nadajnikowego CIRCOFLUX S Ro 100 

• Automatyczna kontrola wymiaru 
Opcja ta, stosowana w połączeniu z układem 
sterowania w szafie wyposażenia, umożliwia 
całkowicie automatyczną regulację systemu 
nadajnikowego do wymaganej średnicy ba-
danego elementu. Pozwala to na szybką, 
niezawodną i dokładną zmianę średnicy. 
Kontrola wymiaru obejmuje dostosowanie 
dźwigni testującej do tarczy obrotowej i regu-
lację prowadnic rolkowych na końcach wlo-
towym i wylotowym. W wersji Ro 100  
z dyszami wlotową i wylotową automatyczna 
kontrola jest ograniczona do ustawiania 
dźwigni testujących. 
Dźwignia testująca jest regulowana ze-
wnętrznie, jeśli tarcza obrotowa znajduje się 
w spoczynku. Serwomotor tarczy obrotowej 
jest umieszczony w skrzynce zamocowanej 
kołnierzowo z boku głowicy obrotowej. Klient 
musi zapewnić doprowadzenie sprężonego 
powietrza o ciśnieniu 6 bar. 
Prowadnice rolkowe są regulowane przez 
zespół napędowy z serwomotorem i koderem 
położenia, zamocowanym na prowadnicy rol-
kowej. 
Układ regulacji wymiaru można zamontować 
po instalacji. 

• Dysze wlotowa i wylotowa 
(patrz "Prowadnice rolkowe / dysze - opcje 
konstrukcji") 
Dysze wlotowa i wylotowa mogą być zasto-
sowane na dobrze wyprostowanym materia-
le, jako niedroga alternatywa dla prowadnic 
rolkowych dla średnicy badanego materiału 
od 15 (10) do 75 mm. Dysza wlotowa może 
być używana także w kombinacji z prowadni-
cami rolkowymi jako dodatkowe zabezpie-
czenie przed uszkodzeniem. 
Układ zawiera: 

- oprawę dyszy wewnętrznej, 
- oprawę dyszy zewnętrznej, 
- zestaw dysz wewnętrznych, 
- zestaw dysz zewnętrznych. 

 

Średnice dysz są stopniowane zgodnie z 
wymaganiami klienta. Istnieje opcja z podłą-
czeniem sprężonego powietrza do opraw 
dysz. Dysze powietrzne w oprawie dyszy kie-
rują strumienie powietrza na strefę testowa-
nia, co jest potrzebne dla utrzymania czysto-
ści i niskiej temperatury stóp testujących. 

• Wewnętrzna prowadnica rolkowa prawa  
i lewa 
Opcja ta jest zalecana dla badanych elemen-
tów o średnicy mniejszej niż 18 mm w celu 
zapobieżenia ich drganiom. Zamocowana 
jest na końcu wlotowym i wchodzi w głąb 
gniazda. Może być regulowana ręcznym po-
krętłem w zakresie od 10 do 27 mm. Masa 
prowadnicy wynosi 15 kg. 

• Przyłącze ssące 

• Pręty kalibracyjne 
Dostępne są pręty kalibracyjne ze sztuczny-
mi wadami do ustawiania urządzenia i kali-
bracji z głowicą obrotową w położeniu cofnię-
tym. 

Długość: 1200 mm 
Średnica: opcjonalna 

Dla wersji z dyszami wylotowymi dostępne są 
specjalne pręty kalibracyjne, które można 
wsunąć w oprawę dyszy. 
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Rys. 6. System nadajnikowy Ro 100 z automatyczną kontrolą wymiaru 
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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. 

 

Division TS 
Test systems for semi-finished 
products 
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 

 

Nr zam.: 146 407 8 
Wydanie: 11/01 
Autor: Schumann 

Division CT 
Test systems for component 
testing 
Joseph-von-Fraunhofer-Str. 15 
D-44227 Dortmund 
Tel.: +49 (0) 231/97 50-49-0 
Fax: +49 (0) 231/97 50-49-8 
E-mail: foerster.ct@t-online.de 
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