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• Prądowirowa głowica obrotowa do praktycznego testowania półwyrobów ferromagnetycznych, 
nieferromagnetycznych i austenitycznych o zakresie średnic od 10 do 130 mm 

• Wysoka przepustowość przy prędkościach testowania do 4 m/s 

• Minimalny czas przezbrojenia na inny wymiar 

• Wysoka precyzja prowadzenia materiału 

• Minimalna wykrywalna głębokość wady 80 µm 
 
 
  
® Zastrzeżony znak handlowy 

 



 

Cechy  

• Testowanie bezstykowe o wysokiej czułości, 
z elektroniczną kompensacją szczeliny. Wy-
krywalność wad od głębokości około 80 µm 

• Wybieralna liczba głowic testujących i zesta-
wu sond w głowicach, w zależności od wy-
maganej przepustowości i rodzaju wad 

• Prędkość obrotowa do 3000 obr/min 

• Prędkość testowania do 4 m/s przy skano-
waniu bez omijania, w zależności od układu 
głowicy testującej i prędkości obrotowej 

• Minimalny czas przezbrojenia dzięki: 
- szybkiemu hamowaniu za pomocą układu 

MOC SB 
- samoczynnemu czyszczeniu wirnika pod-

czas testowania 
- ergonomicznej konstrukcji wymiennych 

części 
- pozycjonowaniu systemu nadajnikowego 

na stole ślizgowym 

 

• Wysoka precyzja prowadzenia materiału, 
w szczególności przy użyciu opcji "prowadni-
cy rolkowej" 

• Zwarta, mocna konstrukcja modułowa 

• Kabel połączeniowy podłączany wtykowo 
do systemu nadajnikowego 

• Przesyłanie sygnału testowania przez bez-
obsługowy, obrotowy przekaźnik indukcyjny 

• Opcja podłączenia do zewnętrznego systemu 
odciągowego 

• Głowice testujące w wersji wzmocnionej 

• Zestaw narzędziowy 

Zastosowanie  

Nieniszczące, prądowirowe wykrywanie wad 
prętów i rur wyższej jakości, głównie do szcze-
gólnie wąskich, podłużnych wad powierzchnio-
wych. 

Zakres średnic głowicy Ro 130, wynoszący od 10 
do 130 mm, jest dopasowany do większości tra-
dycyjnych maszyn produkcyjnych. 

Można łatwo testować materiały ferromagnetycz-
ne, nieferromagnetyczne i austenityczne. 
Materiał jednak powinien być wolny od luźnej 
zgorzeliny oraz od pozostałości smaru i chłodzi-
wa. 

 

Początek i koniec badanego elementu powinny 
być wolne od zadziorów i nie powinny być skrę-
cone. Powinny mieć przekrój okrągły. 

Jednak jeśli klient jest skłonny zaakceptować 
większe zużycie głowic testujących, może potrak-
tować te wymagania bardziej swobodnie. 

Badany materiał musi być prowadzony przez 
system nadajnikowy centralnie i bez drgań. Moż-
na to osiągnąć przez bezpośrednią instalację 
głowicy Ro 130 w linii produkcyjnej lub przez 
zastosowanie osobnej sekcji testującej. W obu 
przypadkach firma FOERSTER może udzielić 
pomocy i podać szczegółowe zalecenia. W razie 
potrzeby FOERSTER może także dostarczyć 
niezbędne wyposażenie. 
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Rys. 1. Zastosowanie CIRCOGRAPH-u z kanałem DEFECTOMAT-u do testowania pojedynczych 
elementów 

 

Tryb pracy  

Głowica Ro 130 pracuje na zasadzie prądów 
wirowych zgodnie z DIN 54140. Sondy obrotowe 
wirują z dużą prędkością i z bardzo małą szczeli-
ną wokół badanego elementu, który porusza się 
wzdłużnie, i skanują jego powierzchnię po spiral-
nym torze, bez fizycznego kontaktu. Sondy obro-
towe działają w sposób punktowy i skanują w 
każdej chwili tylko mały obszar całej powierzchni. 

 

Każda wada materiałowa, nad którą przechodzi 
sonda, stanowi "duże" zakłócenie w stosunku do 
małej skanowanej powierzchni materiału. W kon-
sekwencji, sonda obrotowa wykrywa szczególnie 
małe wady materiału. Ponadto podłużne wady o 
znacznej długości dają sygnał za każdym razem, 
kiedy sonda przechodzi nad nimi, dzięki czemu 
taka wada jest wykazywana na całej długości. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2. Powstawanie sygnału przy badaniu 
z wysoką rozdzielczością 

Rys. 3. Schemat torów skanowania i wytwarza-
nych sygnałów wad sondy obrotowej 
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Oprócz prędkości przelotu materiału, dla osią-
gnięcia badania powierzchni bez omijania przy 
użyciu głowicy Ro 130 prędkość obrotowa, liczba 
sond obrotowych i szerokość toru sond obroto-
wych muszą być wzajemnie dopasowane (patrz 
tablica Dobór głowicy testującej). 

Przy zastosowaniu 4 lub 8 kanałów i prędko-
ściach obrotowych 1500 lub 3000 obr/min głowi-
ca Ro 130 wykorzystuje najnowocześniejszą 
technikę łożyskowania (ale bez narażania łożysk 
na niedostateczne smarowanie), a przez to sta-
nowi możliwie najlepszy kompromis. 

Prąd wzbudzenia do zasilania sond obrotowych 
jest przesyłany od elektroniki testującej poprzez 
kable łączące do elektroniki głowicy testującej, a 
stamtąd poprzez bezstykowe obrotowe przekaź-
niki indukcyjne do sond obrotowych. 

Sygnały testowania z sond obrotowych są prze-
syłane w odwrotnym kierunku do dalszej oceny w 
elektronice testującej. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 4. Droga sygnału 
 

Budowa  

Dla kompletnego systemu testującego oprócz 
systemu nadajnikowego, który skanuje badany 
materiał i wytwarza sygnał prądowirowy, po-
trzebna jest elektronika testująca CIRCOGRAPH 
i kable łączące. 
Szczegółowe informacje na temat elektroniki 
testującej podano w osobnym arkuszu danych 
"System CIRCOGRAPH DS 6.340", 
nr zam. 163 852 1. 

Ze względu na trudne warunki pracy głowica Ro 
130 zawiera skomplikowane rozwiązania kon-
strukcyjne, takie jak uszczelnienia labiryntowe, 
elementy odpychające brud itd. dla zabezpiecze-
nia przed pyłem i utrzymania głowicy w stanie 
sprawności i dużej tolerancji na uszkodzenia. 

Komora wejściowa obejmująca strefę testowania 
i służąca także – oprócz zabezpieczenia przed 
przypadkowym kontaktem i zniszczeniem – do 
zbierania pyłu, jest wyposażona w przyłącze 
zewnętrznego systemu odciągowego (dostarcza-
nego przez Klienta). 
 

System nadajnikowy Ro 130 składa się z nastę-
pujących niezbędnych elementów: 
• głowicy obrotowej Ro 130, 
• głowic testujących o szerokości toru 2,5; 5 i 

10 mm, 
• prowadnic ochronnych (wlotowej i wyloto-

wej). 

Dla lepszego dopasowania do warunków bada-
nego materiału dostępne są następujące opcje: 
• oprawa prowadnicy wylotowej z układem 

powietrznym, 
• 2 prowadnice rolkowe. 
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Głowica obrotowa Ro 130 
Głównym elementem jest głowica obrotowa 
Ro 130, składająca się z następujących elemen-
tów: 
• Obudowa łożyska. Jest szczególnie mocna, 

wykonana przy zastosowaniu specjalnego 
spawania z pełną spoiną, starzenia i precy-
zyjnej obróbki skrawaniem na obrabiarkach 
sterowanych cyfrowo. 

• Drążony wał z tarczą obrotową. Jest napę-
dzany silnikiem trójfazowym poprzez szcze-
gólnie odporny na zużycie, płaski profilowany 
pasek. Jest zamontowany w dwóch łoży-
skach tocznych (przy zmianach wymiaro-
wych spowodowanych temperaturą automa-
tycznie zachowane jest wstępne obciążenie) 
w obudowie łożyskowej. Na jego końcu wylo-
towym zamocowany jest wirnik obrotowego 
przekaźnika indukcyjnego. 
Na wlotowym końcu wału znajduje się precy-
zyjna tarcza obrotowa do zamocowania 
głowic testujących. W tarczy obrotowej za-
montowana jest spiralna tarcza obrotowa z 
bezstopniową przekładnią i urządzeniem blo-
kującym do precyzyjnego ustawiania głowic 
testujących na wspólnym promieniu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 5. Tarcza głowicy obrotowej z głowicami 
testującymi systemu Ro 130 

 

 

• Bezstykowy obrotowy przekaźnik induk-
cyjny o konstrukcji płytowej z 2 przekaźni-
kami wzbudzenia, 4 kanałami pomiarowymi i 
1 kanałem szczeliny. 

• Napęd trójfazowy. Bardzo odporny napęd 
ze zmiennobiegunowym silnikiem klatkowym, 
zgodny z odpowiednimi normami. 

• Zewnętrzne sterowanie silnika jest wyma-
gane do zasilania napędu. 
Sterowanie silnika nie tylko zapewnia zasila-
nie odpowiednim napięciem i prądem, ale 
także zawiera niezbędne urządzenia prze-
łącznikowe i zabezpieczające (styczniki, za-
bezpieczenia silnika, obwód WYŁĄCZENIA 
AWARYJNEGO, zabezpieczenie przed sa-
moczynnym uruchomieniem po awarii zasila-
nia oraz – w przypadku MOC SB – urządze-
nie szybkiego hamowania). 
Dostępne są następujące wersje: 
• MOC E 

1 prędkość obrotowa: 1500 obr/min 
• MOC S 

2 prędkości obrotowe: 1500 obr/min 
 3000 obr/min 

• MOC SB 
2 prędkości obrotowe: 1500 obr/min 
 3000 obr/min 

elektryczny hamulec 

• Elektronika głowicy obrotowej wzmacnia 
sygnały sondy i prąd wzbudzenia. Dla uła-
twienia serwisowania jest zamontowana w 
mocnej skrzynce z boku obudowy łożyskowej 
(z prawej lub lewej strony). Kable do elektro-
niki testującej są podłączone poprzez złącza 
wtykowe MIL. 
W wersji MOC SB: 
Monitorowanie temperatury silnika napędo-
wego, wyłącznik awaryjny z szybkim hamo-
waniem napędu po zdjęciu kołnierza obudo-
wy. 
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Głowice testujące 
Głowice testujące są zaprojektowane jako dźwi-
gnie z kompensacją masy, które mogą się obra-
cać wokół ustalonego czopa łożyskowego. Usta-
wienie średnicy wykonuje się przez przekręcenie 
płytki krzywkowej z bezstopniową przekładnią i 
urządzeniem blokującym. 
 

 

 

 

 

 

 

Rys. 6. Głowica testująca 

 

 

Dobór głowicy testującej 
 

Maksymalna 
prędkość testowania (m/s) 

Bezstykowo 
n = 1500 obr/min 

Bezstykowo 
n = 3000 obr/min 

Rosnąca czułość na krótkie wady* 

0,25 0,5 
2 głowice testujące 
Szerokość toru 2 x 2,5 
6.453.01-2311 lub 
6.453.02-2311 

  

0,5 1,0 
4 głowice testujące** 
Szerokość toru 2 x 2,5 
6.453.01-2311 lub 
6.453.02-2311 

2 głowice testujące 
Szerokość toru 2 x 5 
6.453.01-2321 lub 
6.453.02-2321 

 

1,0 2,0 
 4 głowice testujące** 

Szerokość toru 2 x 5 
6.453.01-2321 lub 
6.453.02-2321 

2 głowice testujące 
Szerokość toru 2 x 10 
6.453.01-2331 lub 
6.453.02-2331 

2,0 4,0 
  4 głowice testujące** 

Szerokość toru 2 x 10 
6.453.01-2331 lub 
6.453.02-2331 

* Więcej informacji podano w Zaleceniach Firmy FOERSTER 114 "Przepustowość a minimalna długość wad", 
nr zam. 142.444.0. 

** Z głowicą obrotową specjalnego przeznaczenia (8 kanałów). 
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Prowadnice ochronne 
Prowadnice ochronne spełniają dwie funkcje: 

Zabezpieczają głowicę testującą przed większymi 
uszkodzeniami i zniszczeniem, szczególnie przy 
wlocie i wylocie badanego materiału, o ile speł-
nione są warunki prostości i stanu końców. Pro-
wadnice ochronne są dostępne w wymiarach 
nominalnych równych średnicy otworu od 10,0 do 
135 mm. 

Ograniczają maksymalną decentryczność bada-
nego materiału w strefie testowania do ścisłego 
zakresu tolerancji, w którym funkcja kompensacji 
szczeliny może kompensować wahania czułości. 
 

 

Zawsze trzeba stosować prowadnice wlotowe i 
wylotowe w parach o tej samej średnicy nominal-
nej. Niedozwolona jest praca systemu bez pro-
wadnic ochronnych, ponieważ zmniejszyłoby to 
bezpieczeństwo i mogło spowodować większe 
uszkodzenie lub zniszczenie. 

Prowadnice ochronne mogą być zamawiane w 
firmie FOERSTER lub wykonane przez klienta 
według rysunków dostosowanych do potrzeb 
klienta. Przy doborze nominalnego wymiaru ra-
dzimy zapoznać się z Zaleceniami 112 firmy FO-
ERSTER "Prowadnice ochronne w głowicach 
obrotowych", nr zam. 139 152 6. Zalecenia te 
pomagają uniknąć błędów i uzyskać kompletny, 
ekonomiczny system. 

 
Opcje dla systemu nadajnikowego CIRCOGRAPH Ro 130 6.453 

• Oprawa prowadnicy wylotowej z układem 
powietrznym 

• Prowadnice rolkowe 
• Różne zespoły sterowania silnika 

 
Oprawa prowadnicy wylotowej z układem powietrznym 

Opcja ta jest wymagana, gdy miejsce testowania 
jest narażone na silne zabrudzenie. 
Oprawa prowadnicy z układem powietrznym jest 
zamocowana kołnierzowo po wylotowej stronie 
obudowy łożyskowej, zawiera zespół prowadnicy  

wylotowej i posiada przyłącze sprężonego powie-
trza do wytwarzania wewnętrznego ciśnienia w 
strefie testowania. Utrzymuje to głowice testujące 
w czystości i zapobiega podwyższeniu poziomu 
szumu oraz ułatwia i skraca czas zmiany średni-
cy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Rys. 7. Schematyczny widok prowadnic i oprawy prowadnicy 
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Prowadnica rolkowa 
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. 
Są one zawsze wymagane, gdy nie można 
zainstalować napędów podających materiał 
bezpośrednio przed i za systemem nadajni-
kowym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 8. Prowadnica rolkowa w położeniu odchy-
lonym 

 
 
Konstrukcja z trzema rozmieszczonymi co 120° 
dźwigniami obrotowymi w połączeniu z rolkami 
zapewnia maksymalną precyzję i umożliwia wy-
godne ustawianie na łatwej do odczytu skali. 

Prowadnica rolkowa może być zamocowana na 
głowicy obrotowej, zarówno na wlotowym jak i na 
wylotowym końcu, bez potrzeby przezbrajania. 
Do prac konserwacyjnych można ją łatwo odchy-
lić na trzpieniu obrotowym. Rolki są częściami  
 

katalogowymi producentów łożysk tocznych i 
można je praktycznie wszędzie kupić za niewy-
soką cenę. Można je łatwo wymieniać bez po-
trzeby regulacji. 

Radzimy zapoznać się z Zaleceniami 113 firmy 
FOERSTER "Planowanie urządzeń obrotowych", 
nr zam. 142 929 9. 
Zalecenia te pomagają wdrożyć kompletny sys-
tem, dopasowany do specyficznych zadań i wa-
runków testowania. 

 
Sterowanie silnika 
Układ ten generuje wszystkie polecenia kontrolne 
i napięcia do pracy systemu nadajnikowego Ro 
130. Zawiera także niezbędne urządzenia prze- 
 

 
kaźnikowe i zabezpieczające (styczniki zabez-
pieczenia silnika, urządzenie do monitorowania 
temperatury silnika oraz obwód bezpieczeństwa). 
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Dane techniczne 

Zakres średnic 10 do 130 mm, z 4 dźwigniami 15 do 130 mm 
Prędkość obrotowa 3000 (1500) obr/min 
Głowice testujące 2 lub 4 dźwignie zamocowane obrotowo 
Liczba kanałów pomiarowych 4 (ze standardową głowicą obrotową) 
 8 (ze specjalną głowicą obrotową) 
Prędkość testowania 0,25 do 4,0 m/s 
 w zależności od liczby i szerokości toru głowic 
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 660 x 850 x 440 (bez prowadnic rolkowych) 
 660 x 850 x 650 (z 2 prowadnicami rolkowymi) 
Masa 370 kg (bez prowadnic rolkowych) 
 460 kg (z 2 prowadnicami rolkowymi) 
Przyłącze sieciowe 230/400 V 
Częstotliwość sieciowa 50 lub 60 Hz 
Napęd silnik trójfazowy zmiennobiegunowy 
 P = 2/2,5 kW 
Zestaw dysz – standardowy* 

Prowadnice wlotowe 6.453.01-3211 
Prowadnice wylotowe 6.453.01-3221 

 

Opcje 
Prowadnica rolkowa 6.453.01-5001 centralne prowadzenie materiału za pomocą 
 3 rolek rozmieszczonych co 120° 
Magnetyzacja wstępna 6.453.85 Może zwiększyć stosunek sygnału do szumu; 
 wymaga uprzedniego sprawdzenia. 
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* W zamówieniu należy podać średnicę nominalną! 



Arkusz wymiarów 
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Instrukcje dotyczące zamawiania 

STANDARDOWY ZESTAW FUNKCJONALNY 
składający się z następujących elementów: 

GŁOWICA OBROTOWA Ro 130 6.453.01-1301 165 668 6 
GŁOWICA TESTUJACA N, BS = 2 x 5 6.453.01-2321 148 169 0 
KABEL TESTOWANIA DS 10 m 6.460.01-9921 165 078 5 
KABEL SILNIKA 10 m 6.460.01-9931 163 834 3 
KABEL UZIEMIENIA 10 m 1.175-0061 155 403 4 
ZESTAW KALIBRACYJNY FE, D = 30, Z DYSZAMI 6.452.01-9351 142 069 0 
ZESTAW NARZĘDZI DO Ro 130 6.453.01-9211 129 111 4 
DYSZA WLOTOWA; PODAĆ WYMIAR NOMINALNY! 6.453.01-3211-XXXX 137 734 5 
DYSZA WYLOTOWA; PODAĆ WYMIAR NOMINALNY! 6.453.01-3221-XXXX 137 735 3 
INSTRUKCJA OBSŁUGI NIEM. DLA SYSTEMU Ro 130 6.453 UA06/D 134 137 5 
INSTRUKCJA OBSŁUGI ANG. DLA SYSTEMU Ro 130 6.453 UA06/E 135 029 3 

ELEMENTY SPECJALNE I OPCJONALNE 

UKŁAD MAGNETYZACJI WSTĘPNEJ Ro 130 6.453.85 144 443 3 
składający się z następujących elementów: 
MAGNETYZACJA WSTĘPNA Ro 130 6.453.01-4001 143 446 2 
ZASILANIE 6.410.01-4901 143 160 9 
KABEL MAGNETYZACJI 6.452.01-4901 143 154 4 
PROWADNICA WLOTOWA CZUJNIKA ELEMENTU 6.453.01-6001 135 672 0 
PROWADNICA ROLKOWA 6.453.01-5001 130 061 0 
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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. 
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