
CIRCOGRAPH®  
System czujnikowy Ro 20 P 6.460 
 

 

 

• Optymalna głowica obrotowa 
do badań prądowirowych pół-
wyrobów metalowych o zakre-
sie średnic od 2 do 20 mm 

• Szczególnie przydatna do in-
stalacji w maszynach produk-
cyjnych, np. w liniach ciągnie-
nia 

• Wysoka przepustowość przy 
prędkości testowania do 3 m/s 

• Minimalny czas przezbrojenia 
na inny wymiar 

• Wysoka precyzja prowadzenia 
materiału 

• Bardzo zwarta konstrukcja, 
całkowita długość tylko 
275 mm 

• Mocna budowa, odporna na 
uszkodzenia 

• Doskonała relacja ceny do 
wydajności 

 
 
 
 
 
 

System czujnikowy Ro 20 P 
z prowadnicą rolkową 

 
 
 
  
® Zastrzeżony znak handlowy 

 



 

Cechy  

• Testowanie bezstykowe o wysokiej czułości, 
głównie do wykrywania wzdłużnie zoriento-
wanych wad powierzchniowych 

• Elektroniczna kompensacja szczeliny w ca-
łym zakresie średnic od 2 do 20 mm (tylko 
z systemem CIRCOGRAPH DS) 

• Możliwość wykrywania wzdłużnych wad po-
wierzchniowych o głębokości od ok. 30 µm 

• Wysoka przepustowość przy testowaniu bez 
omijania: 
prędkość testowania 3 m/s przy prędkości 
18000 obr/min przy użyciu 2 głowic testują-
cych o szerokości toru po 5 mm każda 

• Szybka i łatwa zmiana wymiaru, dysze mo-
cowane zatrzaskowo, samomocująca regula-
cja głowic testujących 

 

• Ulepszona ochrona głowic testujących dzięki 
zmniejszeniu odległości między dyszami wlo-
tową a wylotową 

• Zwarta konstrukcja o długości tylko 275 mm 
bez zamontowanej prowadnicy rolkowej, gdy 
prowadzenie materiału jest zapewnione 
przez zainstalowanie w maszynie produkcyj-
nej 

• Opcjonalne zwarte prowadnice rolkowe do 
prowadzenia materiału na osobnych stano-
wiskach testowania, zwiększające długość 
całkowitą tylko o 50 mm 

• Wspomaganie centrowania materiału przez 
użycie opcjonalnej prowadnicy rolkowej 

• Przyłącze sprężonego powietrza do prze-
dmuchiwania głowic testujących 

Zastosowanie  

• Nieniszczące, prądowirowe wykrywanie wad 
powierzchniowych w okrągłych półwyrobach 
metalowych (drut, pręty i rury), w połączeniu 
z elektroniką testującą i oceniającą CIRCO-
GRAPH® oraz z odpowiednim mechanizmem 
transportowym. 

• Zakres średnic badanego materiału od 2 do 
20 mm. 

• Wymagania dla badanego materiału i warun-
ków otoczenia: 
- powierzchnie możliwie pozbawione z

rzeliny i wystających zadziorów 
go-

- prostość ≤ 2 mm/m 
- max temperatura materiału +80 °C; zale-

cane podłączenie układu przedmuchiwania 

• Głowica obrotowa Ro 20 P może być podłą-
czona do elektroniki 2-kanałowego systemu 
CIRCOGRAPH (patrz ulotka CIRCOGRAPH 
DS 6.430) i do 1-kanałowego systemu CIR-
COGRAPH (bez elektronicznej kompensacji 
szczeliny, patrz ulotka CIRCOGRAPH CP 
6.412). 

• Głowice testujące o szerokości toru (BS): 
1,5 – 2,5 – 5 mm 

• 2 wersje sterowania silnika do pracy z głowi-
cami Ro 20 P: 
- sterowanie silnika MOC E 

stała prędkość 9000 obr/min 
przyłącze sieciowe 50 Hz 

- sterowanie silnika MOC S 
zmienna prędkość do 18000 obr/min 
z przemiennikiem częstotliwości 

  
2 6.460 – 01/04 

 



 
Zasada działania  

System czujnikowy Ro 20 P pracuje na zasadzie 
prądów wirowych zgodnie z DIN 54140. Sondy 
obrotowe wirują z dużą prędkością i w małej od-
ległości wokół badanego elementu, który porusza 
się wzdłużnie, i skanują jego powierzchnię po 
spiralnym torze, bez fizycznego kontaktu. 

Sondy obrotowe działają w sposób punktowy i 
skanują w każdej chwili tylko mały obszar całej 
powierzchni. 

W porównaniu ze stosunkowo małą skanowaną 
powierzchnią materiału każda wada materiałowa 
nad którą przechodzi sonda stanowi "dużą wa-
dę". 

Zatem sonda obrotowa wykrywa szczególnie 
małe wady materiałowe z wysoką rozdzielczo-
ścią. 

Za każdym przejściem sondy obrotowej wydłużo-
na wada materiałowa generuje sygnał, dzięki 
czemu wskazana jest cała długość wady. 

Przy doborze odpowiedniej prędkości transportu 
materiału ("prędkość testowania") tory skanowa-
nia sond następują po sobie bez niebadanych 
przerw, zapewniając kompletne skanowanie po-
wierzchni materiału. 

Maksymalna prędkość testowania wynika z pręd-
kości obrotowej, liczby sond i szerokości toru 
sond. 

Przy dwóch sondach rozmieszczonych co 180° 
tory 1 i 2 następują po sobie kolejno bez przerw 
lub nakładania się, gdy badany przedmiot jest 
przesuwany za każdym obrotem o dwie szeroko-
ści toru. 

Sygnały zbierane przez sondy są przesyłane z 
systemu czujnikowego do oceny w elektronice 
testującej. 

Prąd wzbudzenia do zasilania sond i sygnały 
wyjściowe sond są przesyłane bez fizycznego 
kontaktu za pomocą przekaźników obrotowych. 

Układ elektroniczny składa się ze sterowanej 
procesorem, interaktywnej elektroniki testującej i 
oceniającej z wygodnym wyświetlaczem i z moż-
liwościami dokumentowania wyników. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Sonda obrotowa nad wadą materiałową 

 
 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2. Tor skanowania i sygnały wad 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 3. Tory skanowania dla 2 sond rozmiesz-

czonych co 180° 
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Budowa  

Dla kompletnego systemu testującego oprócz 
głowicy obrotowej Ro 20 P, która skanuje badany 
materiał i wytwarza sygnał prądowirowy, po-
trzebna jest elektronika testująca CIRCOGRAPH 
i dwa kable łączące. 

Zespół głowicy obrotowej Ro 20 P składa się z 
następujących niezbędnych elementów: 
• głowicy obrotowej Ro 20 P, 
• 2 głowic testujących (ustawianych według 

skali), 
• prowadnic ochronnych, 
• sterowania silnika, 
• kabli testowania i sterowania, kabla silnika. 

 

Dla lepszego dopasowania do warunków bada-
nego materiału dostępne są następujące opcje: 
• 2 prowadnice rolkowe, 
• smarowanie olejowo-powietrzne, 
• stół ślizgowy, 
• stół przechylny (tylko bez prowadnicy rolko-

wej), 
• specjalny układ prowadzący, 
• układ dopasowania do napięcia sieciowego. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rys. 4. Budowa zespołu testującego 
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CIRCOGRAPH CP 6.412 

CIRCOGRAPH CP 6.412 

CIRCOGRAPH DS 6.430 

Sterowanie silnika MOC E 

Sterowanie silnika MOC EV 

System czujnikowy Ro 20 P 
z prowadnicą rolkową, przód 

System czujnikowy Ro 20 P 
z prowadnicą rolkową, hamowanie ręczne 



 
Głowica obrotowa Ro 20 P 
Głowica obrotowa składa się z następujących 
elementów: 
• Obudowa łożyska 

Jedna komora obejmuje strefę testowania. 
• Napęd trójfazowy 

Niezniszczalny napęd ze standardowym klat-
kowym silnikiem zmiennobiegunowym, pod-
łączonym do zewnętrznego układu sterowa-
nia silnika. 

• Drążony wał z bezstykowym przekaźnikiem 
obrotowym. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
• Elektronika głowicy obrotowej 

Układ elektroniczny głowicy obrotowej 
wzmacnia sygnały sondy i prąd wzbudzenia. 
Dla ułatwienia serwisowania jest zamonto-
wana w mocnej skrzynce z boku obudowy 
łożyskowej. 
Kable do elektroniki testującej są podłączone 
poprzez złącza wtykowe MIL. 

• Zabezpieczenie przed startem przy otwartej 
obudowie łożyskowej. 

• Ręczny hamulec znacznie skracający czas 
do zatrzymania obrotów. 
 

Rys. 5. Głowica obrotowa Ro 20 P Otwarta obudowa łożyskowa 
 

Dysze ochronne 
Prowadnice ochronne spełniają dwie funkcje: 

• Wycentrowanie badanego materiału w strefie 
testowania do wymiaru, który może być 
zrównoważony przez układ kompensacji 
szczeliny. 

 
• Zabezpieczenie głowic testujących przed 

uszkodzeniem, szczególnie podczas wcho-
dzenia i wychodzenia badanego materiału,  
o ile spełnione są warunki prostości i stanu 
końcówek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 6. Dysze ochronne z oprawami dysz i z kluczem montażowym 
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Konieczne jest użycie dysz ochron-
nych dopasowanych do średnicy 
materiału. Należy zawsze używać 
parami dysz o tych samych wymia-
rach nominalnych. Dla uniknięcia 
uszkodzenia i ze względów bezpie-
czeństwa niedozwolona jest praca 
bez dysz ochronnych. 

 
Zalecenia dla doboru wymiaru dysz: 

Średnica materiału ND* 
2 – 4 Ø + 0,1 mm 

> 4 – 10 Ø + 0,15 ... 0,2 mm 
> 10 – 14 Ø + 0,2 ... 0,3 mm 
> 14 – 20 Ø + 0,3 ... 0,4 mm 

 

 

 

 

Rys. 7. Dysze ochronne; schemat dla wymiaru 
nominalnego (NM) od 2 do 16 mm; 
oprawa dysz z wymiennymi dyszami 

 

 

 
 

Przykład: 
Materiał Ø10 mm ⇒ dysza ND 10,3 mm 

Dysze ochronne mogą być zamawiane lub wyko-
nane przez klienta według rysunku. 

Prosimy pytać o specjalny zespół prowadzący, 
zwłaszcza do zastosowania z bardzo wrażliwymi 
materiałami, takimi jak rury miedziane, po-
wierzchnie polerowane itp. 

Ogólnie w przypadku użycia specjalnych zespo-
łów prowadzących nie zaleca się dodatkowej 
prowadnicy rolkowej. 

ND 2 ... 6 dysza 6.460.01-3211 (wlot i wylot) 
ND >16 ... 21 dysza 6.460.01-3231 (wlot) 
ND >16 ... 21 dysza 6.460.01-3241 (wylot) 

 
 
Rys. 8. Dysze ochronne; schemat dla wymiaru 

nominalnego (NM) >16 mm; oprawa dysz 
z wymiennymi dyszami 

 

 

 

 

 

Rys. 9. Schemat prowadzenia specjalnego, 
np. dla rur lub prętów miedzianych 

 
Zespoły sterowania silnika  
Sterowanie silnika MOC E 
Stała prędkość obrotowa 9000 obr/min, 
przyłącze sieciowe 50 Hz, hamulec ręczny 

 

 

 

 

 

Sterowanie silnika MOC EV 
Prędkość obrotowa zmienna do 18000 obr/min, 
zastosowany przemiennik częstotliwości 
 

Rys. 10. MOC E MOC EV 

  
* ND = średnica nominalna (otwór dyszy) 
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Prowadnica rolkowa 
Prowadnice rolkowe są zalecane zawsze wtedy, 
gdy nie można zastosować urządzeń transportu-
jących materiał bezpośrednio przed i za syste-
mem czujnikowym. 

Prowadnice rolkowe dają następujące korzyści: 
• W trybie ustawiania układ kontrolny z wa-

dami wzorcowymi może być utrzymywany 
centralnie w dogodnym położeniu poza linią 
testującą i można łatwo ustawiać elektronikę 
testującą, ponieważ sondy obrotowe okreso-
wo skanują wadę wzorcową i podają sygnał 
quasi-statycznie. 

• W trybie testowania prowadnice rolkowe 
poprawiają centryczność, szczególnie dla 
mniejszych wymiarów, oraz tłumią drgania. 

Prowadnice rolkowe instaluje się na głowicy o
rotowej po stronie wlotowej i wylotowej. 
Regulacja średnicy ręcznym pokrętłem. 

b-

Cały zakres średnic głowicy Ro 20 P obejmują 
dwa zestawy rolek: 
• Ø4,5 – 20 standardowy zestaw rolek 
• Ø2 – 8 mm z dodatkowym zestawem rolek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 11. Prowadnica rolkowa 

Smarowanie olejowo-powietrzne 
Smarowanie to jest zalecane w celu zapobieże-
nia przedostawaniu się brudu i uzyskania więk-
szej trwałości łożysk wału drążonego (patrz dane 
techniczne). 

Obudowa głowicy obrotowej posiada dwa 
uszczelnienia dławieniowe (M14 x 1,5) do podłą-
czenia linii zasilających, należących do zespołu 
smarowania olejowo-powietrznego. Sam zespół 
smarowania musi być zamontowany osobno. 

Do pracy standardowej łożyska głowicy obroto-
wej są na stałe nasmarowane smarem. Wersję 
łożysk do smarowania olejowo-powietrznego 
można zamówić w fabryce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 12. Smarowanie olejowo-powietrzne 
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Stoły 
Jeśli zespoły prowadzące są umieszczone 
szczególnie blisko siebie, stół ślizgowy lub prze-
chylny ułatwia wymianę dysz i prace konserwa-
cyjne. 

 
Stoły ślizgowe i przechylne są zaprojektowane 
jako specjalne wyposażenie do linii testujących. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 13. Stół ślizgowy przesuwający się prostopadle do linii testującej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 14. Stół przechylny o osi obrotu równoległej do osi linii testującej 
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Dane techniczne 
Ro 20 P 

Zakres średnic materiału 2 do 20 mm, z regulacją bezstopniową 
Prędkość obrotowa 9000 obr/min ze sterowaniem silnika MOC E 
 do 18000 obr/min ze sterowaniem MOC EV 
Sposób testowania bez fizycznego kontaktu 
Głowice testujące dwie, rozmieszczone co 180°, 
 ustawiane według skali, każda z jedną sondą 
Szerokość toru sondy 5 mm; 2,5 mm; 1,5 mm 
Prędkość testowania bez omijania 1,5 m/s przy prędkości obrotowej 9000 obr/min 
(szerokość toru 5 mm) 3,0 m/s przy prędkości obrotowej 18000 obr/min 
Wymiary Patrz rysunek wymiarowy. 
Masa około 50 kg 
Zasilanie 3 x 400 V dla napędu;  
 w przypadku innego napięcia sieci dopasowanie 
 poprzez transformator 
Napęd silnik trójfazowy, n0 = 2850 obr/min; P = 0,55 kW 
Trwałość łożysk przy max prędkości 
(zależna od warunków otoczenia) Typowe godziny pracy 
Smarowanie smarem stałym (standard) 

przy 9000 obr/min ok. 5000 godz. 
przy 18000 obr/min ok. 3500 godz. 

Smarowanie olejowo-powietrzne (opcja) 
przy 9000 obr/min ok. 7000 godz. 
przy 18000 obr/min ok. 5000 godz. 

Prowadnica rolkowa (opcja) 
Standardowa Ø4,5 do 20 mm 
Dodatkowa Ø2 do 8 mm 
Masa około 3,2 kg 
Wymiary Patrz rysunek wymiarowy. 

Smarowanie olejowo-powietrzne (opcja) 
Przyłącze sprężonego powietrza 4 do 6 bar 
Klasa lepkości ISO VG 32 (do VG 100) 
Wymiary zespołu smarowania 
(na płycie podstawy; szer. x wys. x głęb.) 400 x 388 x 152 
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Rys. 15. Rysunek wymiarowy 1 
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Rys. 16. Rysunek wymiarowy 2 
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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. +40 (0) 7121/140-0 
Fax +49 (0) 7121/140-488 
www.foerstergroup.de 

Oddział TS 
Systemy do testowania 
półwyrobów 
Skrytka 15 64 
D-72705 Reutlingen 
In Laisen 70 
D-72766 Reutlingen 
Tel. +40 (0) 7121/140-270 
Fax +49 (0) 7121/140-459 
E-mail ts@foerstergroup.de 

Oddział CT 
Systemy do testowania 
elementów 
Joseph-von-Fraunhofer-Str. 15 
D-44227 Dortmund 
Tel. +40 (0) 231/97 50 49-0 
Fax +49 (0) 231/97 50 49-8 
E-mail foerster.ct@t-online.de 

lub z jednym z naszych przedstawicieli zagranicznych. 

Informacje i ilustracje mogą ulec zmianie. 

Nr zamówienia: 161 167 4 

Wydanie: 01/07 

Autor: Häberlein 
 

  
12 6.460 – 01/04 


