
 

 

 

DEFECTOTHERM 
System czujnikowy T 60   2.863 

 

 

 
  
System czujnikowy T 60 z prowadnicami 

 

 System czujnikowy do testowania drutu na gorąco do temperatury 1200 °C 

 Do drutu lub prętów o średnicy od około 5 mm do 60 mm 

 Oprawa cewki T 60 do cewek LMD-Therm chłodzonych wodą 

 Testowanie bezpośrednio w linii walcowania 

 Zaprojektowany na maksymalne prędkości produkcji 

 Szybka zmiana wymiaru w linii 

 Szybkie przestawienie na pracę linii "bez testowania" 

 Pełna funkcjonalność bez stołu ślizgowego 

 Stanowisko operatora może być dostosowane lokalnie bez specjalnych narzędzi 
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Zastosowanie 

 
 

System czujnikowy T 60 został zoptymalizowany 
do testowania walcowanego drutu i prętów o 
temperaturach materiału do 1200 °C w linii pro-
dukcyjnej. System czujnikowy T 60 pracuje me-
todą prądów wirowych zgodnie z normą DIN 54 
140, część 1. 
Od wielu lat badania nieniszczące drutu prądami 
wirowymi w trakcie produkcji są uznanym środ-
kiem zapewnienia jakości drutu i optymalizacji 
procesu produkcyjnego. 

Metoda prądów wirowych może być stosowana 
także w skrajnych warunkach, tj. przy prędkości 
materiału do 150 m/s i temperaturze drutu po-
nad 1000 °C – temperatura materiałów ferroma-
gnetycznych musi być wyraźnie wyższa od 
punktu Curie, aby wyeliminować zakłócenia 
spowodowane wahaniami przenikalności ma-
gnetycznej. 
Nowoczesne linie produkcyjne wytwarzają kręgi 
drutu o długości do 12 km. To dlatego analiza i 
interpretacja sygnałów testowania mają pierw-
szeństwo przed lokalizacją poszczególnych 
wad. Celami analizy są: 
• określenie i rejestracja jakości dostawy po-

szczególnych kręgów drutu i/lub całego zle-
cenia 

• określenie zmian i nieprawidłowości w pro-
cesie produkcyjnym dla umożliwienia inter-
wencji w odpowiednim czasie. 

Ocena sygnału bazuje na rozróżnieniu według 
amplitudy sygnału, osobnym liczeniu sygnałów 
oraz przedstawieniu rozkładu częstotliwości na 
długości drutu i dla kilku kręgów drutu w celu 
analizy trendu. Nowoczesne urządzenia testują-
ce mogą być wbudowane w system jakości i 
gromadzenia danych produkcyjnych. 

Do generowania sygnału stosowane są chło-
dzone wodą różnicowe cewki prądowirowe. Klu-
czowe znaczenie ma niezawodność systemów 
cewek – stabilność sygnału i użyteczna żywot-
ność. 

Od doświadczonego dostawcy systemu można 
oczekiwać wykwalifikowanej pomocy w wyborze 
optymalnego miejsca lokalizacji i w określeniu 
prawidłowej średnicy cewki. Można się spodzie-
wać użytecznych sygnałów testowania tylko 
wtedy, jeśli prawidłowo dobierze się system 
cewek do warunków linii walcowania. 

Aby osiągnąć optymalne wyniki testowania, drut 
musi być prowadzony przez cewkę testującą 
centrycznie i bez drgań. Promieniowy ruch drutu 
zależy od wyboru lokalizacji testowania i od 
ogólnego stanu linii walcowania. Oprawa cewki 
jest wyposażone w dysze prowadzące wlotową i 
wylotową, które są dostosowane do średnicy 
cewek testujących, tak aby w dużym stopniu 
zapobiec ich uszkodzeniu. 
Zatem jeśli warunki w linii walcowania są dobre, 
prowadnica z dopasowaną dyszą prowadzącą 
przed oprawą cewki często wystarcza do uzy-
skania dobrych wyników testowania. 
W niekorzystnych warunkach może być ko-
nieczne zainstalowanie dodatkowej prowadnicy 
za oprawą cewki lub nawet zastosowanie pro-
wadnic rolkowych zamiast dysz prowadzących. 
(Prowadnice rolkowe są zwykle oferowane przez 
producentów walcarki, np. firma Morgardsham-
mar oferuje odpowiednie prowadnice rolkowe.) 

Prądowirowa cewka różnicowa jest stosowana w 
połączeniu z wyposażeniem testującym i ocenia-
jącym DEFECTOMAT® pracującym w trybie 
przelotowym. 

Układ elektryczny urządzenia jest zaprojektowa-
ny na prędkości testowania do 150 m/s, tak aby 
niezawodnie objąć wszystkie prędkości walco-
wania. 

Dostępne są cewki testujące o średnicach no-
minalnych od 7 do 65 mm. 
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Budowa 

Oprawa cewki 

 
Rys. 1. Oprawa cewki, strona robocza 

 
Rys. 2. Oprawa cewki, otwory na chłodzenie 

 

W oprawie cewki znajduje się cewka testująca  
i dysze. 

Cewkę testującą i dysze do ochrony cewki wkła-
da się do oprawy od góry. Oprawę cewki można 
przezbroić bez narzędzi w najkrótszym czasie: 
• odłączyć kabel i chłodzenie ⇔ złącze cewki 
• odłączyć śrubę odchylaną 
• odchylić obejmę w górę 
• wyjąć dysze i cewkę 
• włożyć nową cewkę i dysze – lub rurę pro-

wadzącą NT jeśli nie ma się odbywać testo-
wanie 

• zamknąć i zablokować obejmę 
• podłączyć kabel i chłodzenie ⇔ złącze cewki 
Właściciel zwykle dostarcza rurę prowadzącą o 
dostosowanej geometrii. 

Stronę roboczą i otwory przyłączeniowe mediów 
chłodzących i sprężonego powietrza można 
dopasować do odpowiedniej sytuacji lokalnej. 

 
Rys. 3. Otwarta oprawa cewki 

 

 
Rys. 4. Oprawa cewki bez cewki i dysz 

 
Rys. 5. Oprawa cewki, dopasowanie strony roboczej 
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Cewki testujące 

 
Rys. 6. Cewka testująca, wielkość I 

 
Rys. 7. Cewka testująca, wielkość II 

 

Testowanie gorącego drutu jest wykonywane za 
pomocą sprawdzonych cewek LMD-Therm o 
wielkości I + II, dobranych do średnicy testowa-
nego materiału. 
I: (7), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 23 mm 
I: 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 50, 53, 56, 59,  

62, 65 mm 
(Prosimy pytać o wymiary pośrednie.) 

Gniazda przyłączeniowe kabla cewki i dwóch 
złączy wtykowych chłodzenia wodnego znajdują 
się na pokrywie cewki. 

Cewki LMD-Therm może naprawiać klient. W 
tym celu dostarczone są instrukcje serwisowe. 

 
Rys. 9. Cewka testująca, wielkość III 

 

 
Rys. 8. Adapter cewki Therm wielkości I 
Szczegóły instalacji – patrz rys. 10. 

Cewki Therm wielkości szeregu I wkłada się do 
oprawy cewki T 60 z "adapterem cewki Therm 
wielkości I". 

Zastosowanie specjalne: 
W niektórych przypadkach testowanie prądami 
wirowymi stosuje się także do gorących rur i 
prętów. W tym celu dostępne są oprawa cewki 
III do użycia z cewkami Therm wielkości III – 65 
do 125 mm – i odpowiednie dysze. 

 
Rys. 10. Adapter centrujący dysza-cewka 

 



2.863  5 
07/700 

Dysze wlotowe i wylotowe 

Średnice zahartowanych powierzchniowo dysz 
wlotowych i wylotowych są dopasowane do ce-
wek testujących. 
Standardowe zalecenie: 
• Średnice obu dysz powinny być o 1 mm 

mniejsze niż średnica cewki Therm. 
Za pomocą adapterów centrujących centruje się 
dysze i cewkę testującą w oprawie cewki i mo-
cuje w odchylanymi obejmami. Dysze i cewka 
muszą mieć ten sam wymiar. 
Sprężone powietrze do usuwania osadów może 
być wdmuchiwane do dyszy wlotowej przez trzy 
promieniowe otwory wlotowe rozmieszczone co 
90°. Ponieważ powietrze jest zawsze podawane 
do co najmniej jednego otworu, można obracać 
dysze dla przedłużenia ich żywotności, jeśli na-
stąpiło zużycie wskutek styku z drutem. 

Port sprężonego powietrza znajduje się na ro-
boczym końcu oprawy cewki. Opcjonalnie może 
być umieszczony po przeciwnej stronie. 

Dysze wlotowe nie są odpowiednie do chwyta-
nia drutu wychodzącego z linii walcowania. Dla-
tego przed dyszą wlotową musi być zastosowa-
na prowadnica lub specjalna dysza wlotowa o 
zwiększonym otworze z dużym lejem. 

Zalecenie dotyczące doboru dysz: 
• Ta sama średnica nominalna dla dyszy wlo-

towej i wylotowej, ale o 1 mm mniejsza niż 
nominalna średnica cewki Therm. 

• Ten sam wymiar nominalny dla dysz prowa-
dzących i dla cewki Therm. 

 
Rys. 11. Prowadnica z dyszą prowadzącą 

Prowadnica 
W systemie T 60 można poprawić centryczność 
i zmniejszyć drgania testowanego materiału za 
pomocą dodatkowej, identycznej prowadnicy 
przed i w razie potrzeby za oprawą cewki. 

Dysze prowadzące 
Dysze prowadzące z jednostronnymi lejami są 
dostosowane do dysz wlotowych. 
Podstawa dysz prowadzących (zespół prowa-
dzący) jest w zasadzie podobna do oprawy 
cewki, ale nie jest potrzebny wlot powietrza. 
Dysze wkłada się do podstawy od góry i mocuje 
na miejscu obejmą. 
 

 
Rys. 12. Oprawa cewki z dwiema opcjonalnym dyszami prowadzącymi i opcjonalną płytką montażową 
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Prowadnice alternatywne 

Prowadnica rolkowa 

Jak już wspomniano, w niekorzystnych warun-
kach może być potrzeba użycia prowadnic rol-
kowych zamiast zespołu dysz prowadzących, 
ponieważ umożliwiają one optymalne prowa-
dzenie drutu i w dużym stopniu pozwalają unik-
nąć uszkodzenia powierzchni. Ponieważ pro-
wadnice rolkowe zależą bezpośrednio od  

walcowanych wyrobów oraz od personelu ob-
sługi i utrzymania, to jednak zaleca się zaplano-
wanie ich w bezpośrednich uzgodnieniach z 
odpowiednim wykonawcą linii walcowania, np. 
pokazana jest zmodyfikowana wersja serii SR 
firmy Morgardshammar. 

 
Rys. 13. Oprawa cewki z prowadnicą rolkową, zaplanowaną przez wykonawcę walcarki 
 

Rury prowadzące NT (No-Test) 

W przypadku gdy nie ma się odbywać testowa-
nie w linii walcowania, dostępne są rury prowa-
dzące NT do połączenia oprawy cewki bez cew-
ki z jedną lub dwiema prowadnicami (zastępcze 
za stół ślizgowy). 

Atrapa cewki 
Minimalny możliwy wymiar nominalny dla drutu 
o wyszczególnionej średnicy można określić za 
pomocą atrapy cewki o nominalnej średnicy 
cewki, włożonej do oprawy cewki. 

 

 
Rys. 14. Rura prowadząca NT w oprawie cewki 
z dwiema prowadnicami 

 
Rys. 15. Atrapa cewki NT w oprawie cewki 
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Oprzyrządowanie chłodzenia wodnego 

Aby uniknąć uszkodzenia cieplnego systemu 
czujnikowego podczas testowania gorącego 
drutu cewka testująca i dysze są chłodzone 
wodą. 

Za pomocą wtykowych węży łączy się razem 
cewkę, oprawę cewki i ewentualnie prowadnice 
w układ chłodzenia. 

Konieczne jest użycie oczyszczonej wody prze-
mysłowej jako wody chłodzącej. Układ musi być 
automatycznie wyłączany w przypadku zaklesz-
czenia walcowanego materiału. Także zaleca 
się usilnie, aby zainstalować filtr czyszczący po 
stronie wlotowej układu chłodzenia cewki i prze-
pływomierz po stronie wylotowej. 

Opcjonalnie dostępne oprzyrządowanie chło-
dzenia wodnego obejmuje filtr czyszczący, 
przepływomierz, rozdzielacz oraz zawór odcina-
jący i węże. 

Zatem można na miejscu zainstalować dopaso-
waną instalację chłodziwa. 

Jeśli wykonuje się na miejscu oprzyrządowanie i 
instalację wody chłodzącej, trzeba zwrócić uwa-
gę na zapewnienie, że jakość wody chłodzącej i 
ciśnienie w układzie chłodzenia nie przekraczają 
wyszczególnionych wartości. 

Aby zmniejszyć osady materiału, takie jak zgo-
rzelina, w cewce testującej, można wprowadzić 
sprężone powietrze do dyszy wlotowej poprzez 
port sprężonego powietrza w oprawie cewki. 

Podczas przerw w testowaniu (przerwy drutu) do 
odcięcia powietrza można użyć uprzednio pod-
łączonego zaworu (dostarczonego przez klien-
ta). Niezbędny sygnał sterujący jest dostarczany 
przez system DEFECTOMAT-u. 

 
Rys. 16. Oprzyrządowanie chłodzenia wodnego 
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Czujnik badanego elementu 

Przed systemem czujnikowym T 60 zamocowa-
ny jest czujnik badanego elementu. Sterowana 
przez ten czujnik dynamiczna blokada sygnału 
elektronicznego urządzenia testującego tłumi 
sygnału początku i końca drutu. 

Czujnik badanego elementu w podczerwieni jest 
zainstalowany w dowolnym miejscu do 10 m 
przed cewką testującą, z bezpośrednim wido-
kiem na badany element. 

 
Rys. 17. Czujnik badanego elementu 

Urządzenie do znakowania proszkowego 

W razie potrzeby wady na gorącym materiale są 
znakowane za pomocą proszkowego urządzenia 
znakującego. Znakowanie wad jest możliwe do 
prędkości testowania około 15 m/s. Trzeba 
zwrócić uwagę na fakt, że intensywność nakła-
dania farby maleje ze wzrostem prędkości. 

Główne elementy funkcjonalne układu to zbior-
nik proszku z głowicą rozpylającą, agregat 
pneumatyczny oraz elektropneumatyczne urzą-
dzenie sterujące. 

 
Rys. 18. Urządzenie do znakowania proszkowego 
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Elektroniczny układ testujący 

W zależności od zakresu zadania testowania 
można używać różnych układów testujących 
razem z systemem czujnikowym T 60. 
• Rozwiązanie standardowe z DEFECTOMAT-

em CS 
• Rozwiązanie wygodne z DEFECTOMAT-em 

CS i PC z oprogramowaniem HotRod 

• Rozwiązanie proste z DEFECTOMAT-em 
CP bez maskowania długości obcinania koń-
ców, bez wyświetlania migawkowego obrazu 
jako wstępu do oceny fazy, bez oprogramo-
wania HotRod; odległość od systemu czujni-
kowego do układu testującego ograniczona 
do około 10 m 

Kable łączące 

Kable łączące wyszczególnione na schemacie 
okablowania (rysunki 20 i 21) są potrzebne do 
stworzenia połączenia elektrycznego wyposaże-
nia testującego z wyposażeniem oceniającym 
oraz systemu czujnikowego z czujnikiem bada-
nego elementu i urządzeniem znakującym.  
Rys. 20 przedstawia schemat zalecany dla DE-
FECTOMAT-u 2.844. 
Ponieważ elektroniczny układ testujący nie ma 
żadnych urządzeń sterowania przez operatora, 

może być zabudowany w obudowie ochronnej  
w pobliżu miejsca testowania i będzie wymagać 
dostępu tylko do serwisowania. Zaletą tego roz-
wiązania jest mała długość różnych kabli, 
zwłaszcza kabla cewki, co powoduje małe za-
kłócenia elektromagnetyczne (EMC). Odległość 
od sterownika, który jest ulokowany zwykle na 
podeście sterowniczym, może wynosić kilkaset 
metrów. 

Wzorzec próbny – układ próbny 

Aby określić nastawę czułości dla wybranych 
sztucznych wad testowych i sprawdzić funkcjo-
nowanie, używa się zwykle "zimnych" wzorców 
w układzie próbnym (pręty ze sztucznymi wa-
dami w osobnym układzie cewki i dysz), które 
odpowiadają "gorącemu" badanemu materiałowi 
pod względem własności prądowirowych. Wzor-
ce przesuwa się ręcznie w układzie próbnym, 
tak aby zapewnić, że sztuczne wady w cewce 
testującej generują sygnały wad. Komunikację 
między układem testującym a układem próbnym 
w kabinie próbnej w celu ustawienia odpowied-
nich parametrów testowania można ustalić za 
pomocą drugiego monitora i klawiatury w miej-
scu lokalizacji układu próbnego. Alternatywnie 
można stosować połączenie telefoniczne między 
kabiną próbną a operatorem układu testującego. 

Układ próbny składa się z osobnej podstawy 
cewki T 60 z parą plastykowych dysz ochron-
nych na pręt wzorcowy i krótkiego dodatkowego 
kabla cewki. Dla dobrej powtarzalności zbierania 
sygnału przyjmuje się średnicę dyszy bliską 
średnicy pręta wzorcowego. 

Do automatycznych, powtarzalnych manipulacji 
prętami wzorcowymi dostępny jest napędzany 
silnikiem kalibrator, który może być sterowany 
zdalnie z kabiny próbnej. 

Ustawienia kanału testującego określone na 
podstawie sztucznych wad wzorcowych, a w 
szczególności czułość testowania, służą tylko 
jako wartości wytyczne dla wyników, które moż-
na osiągnąć w linii. Wyniki w linii zależą w du-
żym stopniu od jakości powierzchni badanego 
materiału i wynikającego poziomu zakłóceń. 

Obudowa linii (opcja) 

Do podstawy cewki mogą być zamocowane 
urządzenia ochronne osłaniające złącza i połą-
czenie z PC podczas walcowania. 

Oprzyrządowanie mocujące (opcja) 

Szczęki zaciskowe do prowizorycznego zamo-
cowania podstawy cewki i prowadnic. Łatwa 
korekta położenia podczas pracy próbnej. 

 
Rys. 19. Urządzenie ochronne złączy 
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Dane techniczne 
 

Zakres średnicy nominalnej (Ø wewnętrzna) 

Średnica badanego materiału 

Częstotliwości testowania  
dla cewek LMD-Therm 

Wymagania wody chłodzącej 
(oczyszczona woda przemysłowa) 
 

Wymiary systemu czujnikowego 

Temperatura badanego elementu 

Masa oprawy cewki bez dysz i cewki 

Materiał możliwy do badania 

Dopuszczalna temperatura wody chłodzącej 
na wylocie 

Ciśnienie sprężonego powietrza na przyłączu 

Jakość sprężonego powietrza 

Prędkość testowania 

Czujnik badanego elementu 

Odległość od czujnika badanego elementu 
do cewki testującej 
 

Poziom montażu systemu czujnikowego 

7 do 65 mm 

5 do 60 mm 

1 do 100 kHz Ø nominalna ≤ 29 mm 
1 do 30 kHz Ø nominalna > 29 mm 

Wielkość cewki I > 1,5 l/min 
Wielkość cewki II > 2,5 l/min 
na dyszę ok. 2 l/min 

Patrz rysunki 22 do 24 

Do 1200 °C1) 

Około 22 kg 

Metale żelazne, nieżelazne, stale austenityczne 

+ 60 °C 
 

2 do 6 bar 

Brak specjalnych wymagań. 

Do 150 m/s 

Czujnik w podczerwieni 

Max. 10 m 
Badany element musi mieć wymiar nominalny 
już w miejscu czujnika badanego elementu. 

Poziomy lub lekko nachylony, zgodnie z linią 
walcowania. Kołnierz montażowy zawsze w dół! 
(Jeśli jest zamontowany inaczej niż w dopusz-
czalny sposób, istnieje ryzyko powstawania 
pęcherzy powietrza w obwodzie wody chłodzą-
cej.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
1) Materiał ferromagnetyczny i materiał zawierający składniki ferromagnetyczne tylko w temperaturach powy-

żej punktu Curie (trzeba unikać zimnych punktów). 
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Rys. 20. Ogólny schemat okablowania DEFECTOMAT-u 2.844 
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Rys. 21. Ogólny schemat okablowania DEFECTOMAT-u CP 2.842 
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Rys. 22. Wymiary oprawy cewki 
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Rys. 23. Wymiary prowadnicy 
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Rys. 24. Wymiary oprawy cewki z prowadnicą, z rurą prowadzącą NT 1F i 2F 
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Gdyby mieli Państwo jakieś specjalne problemy, prosimy o kontakt: 
INSTITUT DR. FÖRSTER 
Prüfgerätebau GmbH & Co. KG 
skrytka 15 64 
D-72705 Reutlingen, Niemcy 
In Laisen 70 
D-72766 Reutlingen, Niemcy 
Tel. +49 (0) 7121-140-270 
Fax +49 (0) 7121-140-459 
E-mail ts@foerstergroup.de 
www.foerstergroup.de 
lub z NDT System   biuro@ndt-system.com.pl 

Informacje i ilustracje mogą ulec zmianie. 
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