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 Wiroprądowy system badań nieniszczących 
z układami technologii cyfrowej do automa-
tycznego, wysokorozdzielczego, wielokana-
łowego wykrywania wad powierzchniowych 
drutów, prętów i rur wykonanych ze stali 
ferromagnetycznej i austenitycznej oraz z 
metali nieżelaznych, w linii, przy użyciu 
przelotowych cewek okrężnych lub seg-
mentowych. 

 Uniwersalny system badań nieniszczących, 
nadający się do przystosowania do indywi-
dualnych zastosowań i wymagań. 

 Prowadzenie operatora w systemie WIN-
DOWS z „asystentami” dla poszczególnych 
aplikacji. 

 Wizualizacja procesu badania w czasie 
rzeczywistym z wyświetlaniem sygnału po-
czątkowego. 

 Obszerna dokumentacja badania dla każ-
dego elementu i każdej wady. 

 Ciągłe monitorowanie niezawodności dzia-
łania.
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Cechy 

 Nowy program FOERSTERnet umożliwia 
swobodny dostęp do DEFECTOMAT-u DS 
dowolnej liczbie komputerów. 

 Interfejs Ethernet i protokół TCP/IP umożli-
wiają nieograniczone połączenie sieciowe 
w istniejących systemach produkcyjnych i 
jakościowych. 

 Oprogramowanie robocze na bazie WIN-
DOWS NT zapewnia połączenia typu Active 
X z innymi programami systemu WIN-
DOWS. 

 Uproszczona regulacja przyrządu na pod-
stawie danych dotyczących materiału i linii 
testowania. 

 Zastosowane zestawy parametrów regula-
cyjnych mogą być zapamiętane na twardym 
dysku lub centralnie w sieci. 

 Mogą być zdefiniowane instrukcje robocze 
dla operatora wraz z zestawem parametrów 
regulacyjnych. 

 Obszerne testy regulacyjne i funkcjonalne z 
wyświetlaniem synchronicznego sygnału 
wielokanałowego. 

 

 

Zastosowanie 

 Badanie wiroprądowe okrągłych półwyro-
bów z metali żelaznych, austenitycznych i 
nieżelaznych (druty, pręty i rury) na obec-
ność wad powierzchniowych (wady podłuż-
ne) za pomocą cewek okrężnych zgodnie z 
DIN 54140. 

 Badanie półwyrobów kształtowych (np. 
pręty sześciokątne). 

 Zastępuje próbę szczelności rur. 

 Stosowany zwykle z ustaloną cewką, przez 
którą lub obok której przesuwa się badany 
przedmiot, z synchronicznym wyświetla-
niem sygnału. 

 Stosowany zwykle do oceny sygnału cewki 
różnicowej przy wysokoczułym badaniu na 
wady powierzchniowe, ale może być uży-
wany także jako kanał testujący przy bada-
niu za pomocą cewki bezwzględnej do wy-
krywania fazowych własności materiału 
przy dowolnie wybieranej częstotliwości, 
np. do wykrywania gruboziarnistej struktury 
dwufazowej. 

 Lokalizacja łagodnie zmiennych niejedno-
rodności materiału lub niejednorodności 
występujących przez długi czas, zwykle w 
rurach szczelinowych, za pomocą kanału 
bezwzględnego. 

 

 Ciągła kontrola procesu z wyświetlaniem i 
monitorowaniem odpowiedzi poziomu szu-
mów. 

 Wymagany protokół badania według EN 
12084 może być przystosowany do specy-
ficznych wymagań klienta. 

 Wyniki testowania są zapamiętywane w 
bazie danych. Dodatkowe wyniki można z 
łatwością wprowadzać za pomocą standar-
dowego oprogramowania, np. MS AC-
CESS. 

 Regulacja czułości może być zautomaty-
zowana przy użyciu wad próbnych lub po-
ziomu szumów jako parametrów odniesie-
nia. 

 Interfejs operatora może być zabezpieczo-
ny przed niepowołanym dostępem przez 
wprowadzenie hasła dostępu. 

 Język dialogowy interfejsu operatora może 
być rozszerzony przez załadowanie dodat-
kowych plików słownikowych. 

 Bieżąca pomoc zależna od kontekstu może 
być uzupełniona przez załadowanie dodat-
kowych plików językowych. 

 

 

 Wersja jednokanałowa lub wielokanałowa. 

 Wersja wielokanałowa do badania za po-
mocą szeregu sond pomiarowych w linii te-
stowania. 

 Praca z jedną lub z dwiema częstotliwo-
ściami. 

 Odłączne układy sond pomiarowych ze 
wszystkimi zwykle stosowanymi typami ce-
wek (przelotowe, segmentowe lub skanują-
ce). 

 Średnica materiału zgodna z systemem 
sondy pomiarowej: 
▫ M 40 /90/170 1 do 40/90/170 mm 
▫ H 40/90/ 1 do 44/100 mm 
▫ P 12 /40 0,3 do 15/44 mm 
▫ S(LSP/LSM) 10 do 500 mm 

 Rejestracja wyników testowania: 
▫ związana ze zdarzeniem, zawierająca da-
ne nt. poszczególnych wad, lub opcjonalnie 
▫ statystyczna, zawierająca dane nt. gęsto-
ści wad, np. wyniki sumaryczne, 
▫ dla każdego testowanego elementu i każ-
dego zadania testowania w przypadku ba-
dań drutu. 

 



Typowe zastosowania 
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Badanie odcinków 

Celem badania półwyrobów jest nie tylko okre-
ślenie, czy dany element zawiera wadę, czy też 
jest wolny od wad, ale także dokładne określe-
nie położenia wady, od czego może zależeć 
dalsza przeróbka lub zastosowanie. 

W wielu przypadkach wadliwe odcinki mogą 
być wycięte, z pozostawieniem tylko odcinków 
bez wad, lub odrzucone odcinki mogą być na-
prawione przez zeszlifowanie małych wad, lub 
też elementy mogą być sortowane na klasy o 
różnej jakości powierzchni pod względem głę-
bokości i częstości występowania wad. 

Dla wszystkich tych przypadków DEFECTO-
MAT DS dostarcza niezbędnych informacji i 
funkcji kontrolnych w trybie całkowicie automa-
tycznym. 

W tym celu zostaje przeprowadzona ocena 
długości i obwodu obszaru występowania wad. 
Najważniejszym parametrem zarejestrowanej 
długości wady jest zawsze składowa w kierunku 
przesuwania elementu badanego (Ocena zda-
rzeń). 

Badanie ciągłe 

Tryb roboczy oceny, stosowany do badania 
ciągłego materiału bez odcinania. 

DEFECTOMAT DS sumuje sygnały wystąpienia 
wad na odcinkach o zadanej długości i ocenia 
te odcinki na podstawie gęstości wad. 

Gęstość wad, będąca ilorazem sumy długości 
wad i długości odcinka, jest podawana w proto-
kole jako udział procentowy. 

Ocena odcinków jest dokonywana w oparciu o 
wartości graniczne dla gęstości wad, a nie dłu-
gości wad (Ocena statystyczna). 

Cięcie na odcinki 

Tryb roboczy oceny, stosowany do badania 
materiału ciągłego, który po badaniu jest cięty 
na odcinki. 

Sygnały wystąpienia wad są opóźniane od 
miejsca badania do miejsca cięcia odpowiednio 
do aktualnej prędkości badania, i tam sumowa-
ne. Po odcięciu odcinka oceniane są skumulo-
wane sumy wad, tak że do materiału ciętego na 
odcinki stosuje się ten sam proces tworzenia i 
rejestracji wyników, co do badania odcinków 
(bez opóźnienia). 
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Rys. 1. Badanie odcinków 
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Rys. 2. Badanie ciągłe 
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 cewka urządzenie odcinające 
 testująca 

Rys. 3. Cięcie na odcinki 



 
Badanie drutów  
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Tryb roboczy oceny występowania wad, stoso-
wany do badania materiału quasi-ciągłego, np. 
na przewijarkach. 

 

 
drukarka protokołów Ocena może się odbywać albo statystycznie dla 

odcinków jak w trybie „ciągłym”, albo w odnie-
sieniu do zdarzeń jak przy badaniu odcinków 
(np. według Normy Europejskiej EN 1971). 

 
znakowanie 

 
Ponadto odcinek na końcu kręgu może być 
oceniony w stosunku do pozostałej długości i 
może być obliczona ogólna charakterystyka 
statystyczna. 

 

 
rozwijanie cewka odcinek zwijanie 
 testująca o zadanej 
  długości Charakterystyka ta obejmuje długość badanego 

materiału, liczbę odcinków i całkowitą gęstość 
wad, tj. łączną długość wad na wszystkich od-
cinkach podzieloną przez testowaną długość. 

 

 

 Rys. 4. Badanie drutu przy przewijaniu z kręgu 
w krąg  
 

Badanie na wady podłużne i poprzeczne na 
etapie wykańczania  

Kombinacja kanału DEFECTOMAT-u z przy-
rządem CIRCOGRAPH DS zapewnia najwyż-
szy stopień skuteczności badania. 

Oprócz tego kanał DEFECTOMAT-u w nieza-
wodny sposób wskazuje wady poprzeczne i 
wady krótkie. 

CIRCOGRAPH DS posiada zdolność wykrywa-
nia pęknięć podłużnych o długości około 30 μm, 
np. na prętach polerowanych. 

Więcej informacji na ten temat podano w bro-
szurze CIRCOGRAPH DS 6.430. 

 
 

 

 
CIRCOGRAPH DS 6.430 
+ DEFECTOMAT 

 

drukarka protokołów 

 

znakowanie 1 + 2 

 

 

 

rozdzielanie głowica obrotowa cewka testująca okrężna sortowanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 5. Badanie odcinków za pomocą CIRCOGRAPH-u z kanałem DEFECTOMAT-u 

 



Zasada działania 
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Rys. 6. Cewka przelotowa z różnicowym i bezwzględnym układem uzwojenia 

 

Systemy sond pomiarowych M xxx działają na 
zasadzie prądów wirowych zgodnie z DIN 
54140. 

Elektryczne sygnały testowania są generowane 
wskutek interakcji elektromagnetycznej między 
badanym obiektem i cewką testującą, kiedy 
badany obiekt przesuwa się przez cewkę. 

W większości zadań testowania stosowane są 
okrężne cewki testujące w wielokrotnej konfigu-
racji różnicowej. Sąsiadujące obszary materiału 
są porównywane przy użyciu cewek różnico-
wych. Krótkie wady powierzchniowe, wnikające 
głęboko w materiał, są wykrywane przez cewkę 
różnicową o wysokiej czułości. Wady podłużne 
są wykrywane na podstawie lokalnych różnic 
wymiarowych. 

 

  
1 cewka wielokrotna różnicowa niskiej częstotliwości (1 - 
100 kHz) 
2 cewka wielokrotna różnicowa wysokiej częstotliwości (10 - 
1000 kHz) 

 

 

Cewki testujące LMD1 i HMD2 zawierają także 
oddzielne uzwojenie bezwzględne. Uzwojenie 
to umożliwia np. wykrywanie podłużnych wad 
lub szczelin w rurach spawanych z podłużnym 
szwem. Uzwojenie bezwzględne może być 
stosowane także do badania gruboziarnistej 
struktury materiału. W czasie badania obiekt 
ferromagnetyczny zostaje namagnesowany 
przez cewkę magnesującą zainstalowaną w 
układzie sondy. Zmniejsza to zakłócenia spo-
wodowane przez przenikalność materiału. 

Prąd wzbudzenia do zasilania cewek i sygnały 
wyjściowe cewek są przesyłane kablem. Przy-
rząd jest wyposażony w odpowiednie wzmac-
niacze dla długości kabla > 40 m. 

Elektroniczny zespół testujący składa się ze 
sterowanego procesorem elektronicznego ukła-
du testowania i oceny, charakteryzującego się 
interaktywnym działaniem oraz dogodnymi 
możliwościami wyświetlania i dokumentowania. 



Budowa przyrządu 

Kompletny system testujący składa się z nastę-
pujących elementów: 

 elektroniczny zespół testujący (1) 

 komputer roboczy (2) 

 oprogramowanie (3) 

 FOERSTERnet (4) 

 obudowa (5) 

 system sondy pomiarowej (6) 

 układ magnesujący (7) 

 oprzyrządowanie i wyposażenie opcjonalne 
(8) 

 

 

 

Elektroniczny zespół testujący 

19-calowy pojemnik kart o 8 poziomach do 
umieszczania układów funkcjonalnych. 
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 Jeden lub kilka kanałów testujących 
▫ Kanały testujące o 8 częstotliwościach 

wybieranych przełącznikiem 
(1 - 3 - 10 - 30 - 100 - 300 kHz, 
1 - 3 MHz) 

▫ Automatycznie dobierane filtry 
▫ Regulator fazy 

 Cyfrowa obróbka sygnału 
▫ Ocena sygnału z 3 progami amplitudy 
▫ Sygnał wektorowy lub składowa Y 
▫ Opcjonalna ocena sektorowa w zależno-
ści od fazy dla max. 4 obszarów sekto-
rowych o 3 progach amplitudy każdy 

 Komputer oceniający 
▫ Ocena testowania w kierunku posuwu z 

rozdzielczością 5 mm, do prędkości 
transportowej 5 m/s (rozdzielczość jest 
zwiększana proporcjonalnie do prędkości 
testowania) 

▫ Wybieralne rozpoznawanie skupisk wad 
według Normy Europejskiej EN 1971 

▫ Opisywanie wad za pomocą maksymal-
nej amplitudy, kąta fazowego, progu wa-
dy, umiejscowienia na badanym elemen-
cie i długości w kierunku posuwu 

▫ Ocena liczby wad z regulowaną separa-
cją wad 

▫ Ocena badanego elementu (klasa sorto-
wania) zależna od dopuszczalnej liczby 
wad lub skumulowanej długości wad 

▫ Automatyczne rozpoznawanie badanego 
elementu oraz wybieralne maskowanie 
wejścia i wyjścia elementu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 7. Budowa przyrządu DEFECTOMAT DS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 8. Zwarta obudowa o 12 poziomach, elek-
troniczny zespół testujący, zintegrowany kom-
puter PC (schemat) 

1 elektroniczny zespół testujący PCB 
2 wyświetlacz TFT 
3 komputer roboczy PC 
4 odchylana klawiatura 
5 układ zasilania 
6 gniazdo sondy i port WE/WY 
7 port FOERSTERnet 
8 zasilanie 



▫ Automatyczne wyznaczanie elementu w 
przypadku cięcia na odcinki za układem 
sondy pomiarowej 

▫ Bezpośrednie sortowanie trzydrożne z 
sygnałem wybierającym 

▫ Pomiar prędkości przez mierzenie bieżą-
cego czasu między 2 barierami świetl-
nymi lub przez wysyłanie sygnału czasu-
jącego w zakresie od 10 impulsów/mm 
do 1 impulsu/mm 

▫ Automatyczna kontrola działania z sygna-
łem gotowości do badania i sygnałem 
szumu 
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▫ Monitorowanie przyrządu i sondy pomia-
rowej: ciągłe monitorowanie poziomu 
szumów, monitorowanie prędkości po-
suwu z kontrolą zegara, monitorowanie 
temperatury układu sondy pomiarowej i 
elektronicznego zespołu testującego 

▫ Wszystkie złącza z zaciskami śrubowymi 
dla napięcia 24 V pr. st. na tylnej ściance 
elektronicznego zespołu testującego, 
wybieralna biegunowość; wbudowane 
zasilanie 24 V 

 Zasilanie 
230 V / 400 V; 50 Hz lub 60 Hz 

 

Komputer roboczy 

Komputer PC z systemem operacyjnym WIN-
DOWS NT, kartą wtykową Ethernet, zainstalo-
wanym i uruchomionym oprogramowaniem 
roboczym. 

 Zintegrowany komputer PC (wyświetlanie i 
praca w szafce lub obudowie) 
▫ Komputer Pentium o dużej mocy, z 

wszystkimi elementami roboczymi 
umieszczonymi w szafce lub obudowie 

▫ Kolorowy wyświetlacz TFT, obrotowy 
▫ Odchylana klawiatura 
▫ Ekran dotykowy: wszystkie funkcje myszy 

są uruchamiane przez bezpośrednie do-
tknięcie ekranu końcem palca lub pióra 

▫ Standardowa mysz działająca równolegle 
z ekranem dotykowym 

 Wbudowany komputer PC (oddzielny moni-
tor i klawiatura) 
▫ Komputer Pentium o dużej mocy, zain-

stalowany w szafce lub obudowie 
▫ Monitor 17” 
▫ Oddzielna klawiatura przemysłowa i 

mysz dla operatora na biurku 

 Samodzielny komputer PC (zainstalowany 
na biurku w pobliżu elektronicznego zespo-
łu testującego lub jako dodatkowy komputer 
dla dodatkowych stacji roboczych) 
▫ Komputer Pentium o dużej mocy w obu-

dowie biurkowej 
▫ Monitor 17” 
▫ Klawiatura przemysłowa i mysz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 9. Ekran dialogowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 10. Praca z podpowiedziami 



Oprogramowanie 

 Oprogramowanie podstawowe 
▫ Oprogramowanie robocze w systemie 

WINDOWS NT dla jednego terminala 
operatora 

▫ Prowadzona regulacja przyrządu 
▫ Możliwość zapamiętywania nastaw 
▫ Automatyczne procedury regulacji 
▫ Wyświetlanie sygnału początkowego 
▫ Wyświetlanie i rejestracja wyniku badania 
▫ Dokładne znakowanie położenia wad 
▫ Bezpośrednie sortowanie trzydrożne 

 Zapamiętywanie wyników (opcjonalne) 
▫ Wszystkie wyniki uzyskane przez elek-

troniczny zespół testujący są zapamięta-
ne w otwartej bazie danych 

▫ Możliwość zapamiętania danych dla  
500 000 elementów 

▫ Automatyczne zarządzanie wielkością 
bazy danych dla uniknięcia przeładowa-
nia twardego dysku 

▫ Tryb poszukiwania wykorzystujący za-
pamiętane wyniki z wyświetleniem każ-
dego badanego elementu i każdej wady 

▫ Wydruk zapamiętanych wyników na do-
wolnym poziomie szczegółowości 

▫ Przy użyciu opcji FOERSTERnet możli-
wość współpracy z każdym komputerem 
w sieci 

 Specjalne sortowanie (opcjonalne) 
▫ Pośrednie zapamiętywanie sygnałów sor-

towania dla max. 20 elementów po cięciu 
na odcinki i przydzieleniu klasy sortowa-
nia 
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charakterystyki wad 

 

 

Rys. 11. Wyświetlanie wyników testowania 

 

▫ Możliwość wyświetlania i ingerencji w 
pamięć sortowania 

▫ Automatyczne tłumienie sygnałów koń-
cowych odcinków dla ciągarek bębno-
wych 

 Znakowanie końców (opcjonalne) 
▫ Sterowanie max. 3 głowicami znakują-

cymi do znakowania końców badanych 
przedmiotów zgodnie z wynikiem sorto-
wania, niezależnie i dodatkowo do stan-
dardowego dokładnego znakowania po-
łożenia wad 

▫ Wybieralna długość i położenie znako-
wania, mierzone od końca badanego 
elementu 

▫ Kompensacja opóźnienia odpowiedzi 
▫ Znakowanie końców jest możliwe za po-

mocą tych samych głowic znakujących w 
kombinacji ze znakowaniem wad 

 Projekt formularza protokołu (opcjonalny) 
▫ Formularz protokołu badania może być 

dowolnie wybierany 
▫ Można wprowadzać wszystkie wyniki ba-

dań, dane regulacyjne i stałe teksty 
▫ Można dowolnie wybierać typ, wielkość i 

format protokołu 
▫ Szablony protokołów mogą być zapamię-

tane i używane do wydruków w dowolnej 
chwili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 12. Projekt formularza protokołu 

 



FOERSTERnet 

 Praca jednego elektronicznego zespołu 
testującego z kilkoma komputerami PC lub 
dostęp do kilku elektronicznych zespołów 
testujących z jednego komputera przy uży-
ciu interfejsu Ethernet (opcjonalne) 

 Połączenie interfejsem Ethernet z elektro-
nicznym zespołem testującym 

 Każdy terminal operatora posiada pełny 
dostęp funkcjonalny, może być konfiguro-
wany i obsługiwany niezależnie od innych 
terminali 

 Tryb ustawiania może być przydzielony do 
każdego komputera w sieci 

 Podłączenie do dowolnej sieci kompatybil-
nej z protokołem TCP/IP (np. Internet) 

 Tryb zdalny (opcjonalny) 
▫ Wywoływanie funkcji roboczych z innych 

aplikacji WINDOWS poprzez COM lub 
DCOM 

▫ Wszystkie parametry nastawcze mogą 
być odczytywane indywidualnie lub w 
grupach i indywidualnie zapisywane 

▫ Kontrola wewnętrznego archiwum nastaw 
przez zdalne wywoływanie 

▫ Wprowadzanie nowych wyników badania 
do bazy danych w celu synchronizacji 
przesyłania wyników 
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Obudowa 

 Obudowa zwarta 
▫ Obudowa z blachy stalowej (12 pozio-

mów) dla elektronicznego zespołu testu-
jącego i zintegrowanego lub wbudowa-
nego komputera PC 

▫ Klasa izolacji IP54 
▫ Blokowane przednie drzwiczki ze szkła 
▫ Wymiary: szer. 555 mm, głęb. 700 mm, 

wys. 595 mm 

 Obudowa szafkowa 
▫ Stalowa szafka (37 poziomów) dla elek-

tronicznego zespołu testującego i zinte-
growanego lub wbudowanego komputera 
PC 

▫ Wolna przestrzeń w szafce (25 pozio-
mów) może być wykorzystana np. na 
szufladę drukarki 

▫ Klasa izolacji IP54 
▫ Blokowane przednie drzwiczki ze szkła 
▫ Wymiary: szer. 600 mm, głęb. 800 mm, 

wys. 1800 mm 

 

 Szafka obrotowa 
▫ Stalowa szafka (37 poziomów) z obroto-

wą ramą dla elektronicznego zespołu te-
stującego i zintegrowanego lub wbudo-
wanego komputera PC; wszystkie tylne 
podłączenia dostępne od przodu 

▫ Wolna przestrzeń w szafce (20 pozio-
mów) może być wykorzystana np. na 
szufladę drukarki 

▫ Klasa izolacji IP54 
▫ Blokowane przednie drzwiczki ze szkła 
▫ Wymiary: szer. 800 mm, głęb. 800 mm, 

wys. 1800 mm 

 Szuflada drukarki 19” (6 poziomów) 
▫ Szuflada na drukarkę o max. wymiarach: 

szer. 400 mm, głęb. 440 mm,  
wys. 260 mm (tylko do obudowy szafko-
wej lub szafki obrotowej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 13. FOERSTERnet, terminale rozdzielone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 14. FOERSTERnet, terminal centralny 

Systemy sond pomiarowych 

Dla różnych systemów sond pomiarowych zo-
stały wydane odrębne prospekty. Szczegółowe 
informacje można znaleźć w następujących 
prospektach: 

System sondy Nr zamówienia 

M 40  - M 90  - M 170  137 362 5 
P 12  - P 40  - P 40 T 138 133 4 
H 40 - H 90 137 364 1 
T60 163 845 9 
S 136 056 6 

Różne systemy sond opisano poniżej. 

 



 System sondy pomiarowej M 

Stanowisko podporowe cewek testujących z 
przyrządem magnesującym do wykrywania wad 
półwyrobów ferromagnetycznych 

W zakresie średnicy materiału od 1,0 do  
170 mm stosowane są trzy różne wielkości 
systemów sond M. W każdym przypadku na-
stępny większy system sondy obejmuje także 
cały zakres mniejszych systemów sond. W 
zależności od największej średnicy nominalnej 
zakresy systemów sond M 90  i M 170  mogą 
być rozszerzone w dół do nominalnej średnicy 
1,2 mm przy użyciu odpowiednich adaptorów 
cewek i dysz. 
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Rys. 15. System sondy M 170  

W systemach sond M 40 , M 90  i M 170  mogą 
być stosowane zarówno cewki przelotowe jak i 
segmentowe. 

Dostępne są: 
▫ system sondy M 40  
średnica materiału od 1,0 do 40 mm 

▫ system sondy M 90  
średnica materiału od 1,0 do 90 mm 

▫ system sondy M 170  
średnica materiału od 1,0 do 170 mm 

▫ Wymiar montażowy w linii około 
400/500/600 mm 
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Rys. 16. Systemy sond P 12 , P 40 , P 40  T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 17. System sondy H 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 18. System sondy LSP 180 ze stałą ma-
gnetyzacją 

 System sondy P 

Stanowisko podporowe cewek testujących ze 
stałą magnetyzacją do cienkościennych rur lub 
drutów stalowych 

Dostępne są: 
▫ system sondy P 12  
średnica materiału od 0,3 do 15 mm 

▫ system sondy P 40  
średnica materiału od 0,3 do 40 mm 

▫ system sondy P 40  T 
średnica materiału od 5,0 do 44 mm 

▫ Wymiar montażowy w linii około 
130/140/110 mm 

 System sondy H 

Stanowisko podporowe cewek testujących do 
wykrywania wad półwyrobów nieferromagne-
tycznych o przekroju okrągłym lub profilowym 
przy ciągłym przelocie. W celu łagodnego pro-
wadzenia materiału stosuje się plastykowe dy-
sze prowadzące. 

Dostępne są: 
▫ system sondy H 40 
średnica materiału od 0,3 do 44 mm 

▫ system sondy H 90 
średnica materiału od 1,2 do 100 mm 

▫ Wymiar montażowy w linii około 240/370 
mm 

 System sondy S 

Stanowisko do badania obszarów spoin rur 
metalowych za pomocą cewek segmentowych 

Dostępne są: 
▫ podpora cewki segmentowej SH 180 
▫ jarzmo cewki segmentowej LSP 180 
▫ jarzmo cewki segmentowej LSM 180 
▫ jarzmo LS 440 
▫ Wymiar montażowy w linii około 

130/130/220/500 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Rys. 19. System sondy LSM 180 z regulowaną 
magnetyzacją 
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Zasilanie magnetyzacji 

Wybieralna moc prądu, kontrolowana zdalnie 
przez elektroniczny zespół testujący 

Zasilanie jest zainstalowane w obudowie do 
montażu naściennego. 

 

Oprzyrządowanie i wyposażenie opcjonalne 

 Bariera świetlna 
do pomiaru prędkości przesuwu dla każde-
go badanego elementu, zakres prędkości 
od 0,005 m/s do 200 m/s 

 Przetwornik ruchu 
Przyrostowy czujnik pomiarowy do określa-
nia prędkości przesuwu przy użyciu koła 
roboczego stykającego się z powierzchnią 
badanego elementu 
Średnica koła roboczego: 160 mm 
Częstotliwość impulsów: 1 impuls/mm 
Zalecane w przypadku zmiennej prędkości 
przesuwu (elementy przyspieszające) 
Maksymalna prędkość przesuwu: 3 m/s 

 Oprawa przetwornika ruchu 
Podpora przetwornika ruchu z bezstopnio-
wą regulacją wysokości w zakresie 200 mm 

 Urządzenie do podnoszenia przetwornika 
ruchu z oprawą 
Pneumatyczno-elektryczne podnoszenie i 
umieszczanie przetwornika ruchu na bada-
nym przedmiocie 
Sygnał sterujący 24 V pr. st. z układu ste-
rowania transportera podającego (dostawa 
klienta) 

 
 
 
 
 
 

W razie wystąpienia szczególnych problemów prosimy o 
kontakt z firmą: 

INSTITUT DR. FOERSTER 
Prüfgerätebau GmbH & Co. KG 
In Laisen 70 
D-72766 Reutlingen, Niemcy 

Tel.: +49 7121-140-270 
Fax: +49 7121-140-459 
E-mail: foerster.ts@y-online.de 

lub z  

NDT SYSTEM 

Twardowskiego 21 

01-643 WARSZAWA 

Tel. 022 8325030 

ndt-sys@ndt-system.com.pl 

Zamieszczone tu informacje lub ilustracje mogą ulec zmia-
nie. 

 Urządzenie do znakowania barwnego 
1.176.11 
Urządzenie do znakowania miejsc z wada-
mi na powierzchni materiału (patrz broszura 
1499525) 
▫ Podłączenie do elektronicznego zespołu 

testującego 
▫ Jednokanałowe, bez rozróżniania typów 

wad 
▫ Dwukanałowe, z rozróżnianiem typów 

wad odpowiednim kolorem 

 Urządzenie rozmagnesowujące EMAG M 
2.980 (patrz broszura 1597825) 

 Drukarka laserowa z podajnikiem pojedyn-
czych kartek 

 Dostosowanie napięcia do lokalnego zasi-
lania 
▫ Wszystkie elementy elektroniczne są za-

projektowane na 230 V, a wszystkie ele-
menty silnikowe na 3 x 400 V, 50/60 Hz, 
z przewodem uziemiającym 

▫ Możliwe jest dostosowanie za pomocą 
transformatora izolującego do innego na-
pięcia zasilania, np. 3 x 200 V, 3 x 440 V, 
3 x 500 V 

▫ Tłumienie zakłóceń sieci dla 3 x 400 V 
▫ Maksymalny pobór mocy 7,5 kW 
▫ Urządzenie jest zamontowane w obudo-

wie sterowania silnika (dla MOC E od-
dzielna instalacja) 

 Urządzenie chłodzenia obudowy szafkowej 
lub szafki obrotowej 
▫ Dla temperatury otoczenia od 40 do 50C 
▫ Przy wysokim poziomie zanieczyszczenia 

powietrza pyłem i zgorzeliną 
▫ Montaż na tylnej ściance obudowy szaf-

kowej lub szafki obrotowej 
▫ Wymiary: szer. 320 mm, głęb. 110 mm, 

wys. 600 mm 

 


