
 

 

 

 

 
 

Badania nieniszczące  
wlewków i rur stalowych 
 

 

 



 
 

FOERSTER – ODDZIAŁ SYSTEMÓW TESTUJĄCYCH (TS) 
 

Firma 
 
 
FOERSTER jest światowym liderem w dziedzinie 
badań nieniszczących materiałów metalicznych. 
Będąc jednym z „Ukrytych Czempionów”, FOER-
STER posiada na całym świecie obszerną sieć filii 
i wykwalifikowanych przedstawicieli w ponad 60 
krajach, ściśle współpracując ze swoimi klientami. 

 

FOERSTER – Oddział Systemów Testujących (TS) 

Oddział TS specjalizuje się w opracowaniu i produkcji 
technicznych systemów do automatycznych badań 
nieniszczących długich wyrobów metalowych i cięż-
kich płyt. Do badania tych półwyrobów na obecność 
wad niewidocznych okiem nieuzbrojonym stosowane 
są metody elektromagnetyczne takie jak badania prą-
dami wirowymi i metodą rozproszonego strumienia, 
badania ultradźwiękowe i termografia indukcyjna. 

Systemy te są produkowane dla przemysłów metalur-
gicznego i przetwórstwa metali, w których rury, druty, 
pręty, wlewki, profile, blachy i podobne półwyroby są 
produkowane na liniach walcowania, ciągnienia, spa-
wania lub przerabiane w różnych operacjach wykań-
czających. W trakcie tych procesów urządzenia firmy 
FOERSTER wykonują wiele krytycznych operacji kon-
trolnych. 
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DEFECTOVISION® IR – Indukcyjna termografia strumienia ciepła 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kontrola jakości metodą termografii strumienia 
ciepła 
Wprowadzając DEFECTOVISION IR, firma FOER-
STER dodała termografię strumienia ciepła do swo-
ich kluczowych kompetencji w badaniach nienisz-
czących (NDT) półwyrobów metalowych. Technika 
badań w podczerwieni leżąca u podstaw tej metody 
ma coraz większe znaczenie w zapewnieniu jakości i 
umożliwia nowe podejście do problemów, które nie 
mogły zostać rozwiązane tradycyjnymi metodami 
NDT. Przez analizę strumienia ciepła i przewodności 
cieplnej można wykrywać i uwidaczniać nawet naj-
mniejsze wady powierzchni. 

Niezawodne testowanie 100% 
Indukcyjna termografia strumienia ciepła umożliwia 
kompletne badanie walcowanych na gorąco wlew-
ków stalowych albo rur o profilu okrągłym, kwadra-
towym lub prostokątnym. Dokładnie badana jest nie 
tylko powierzchnia, ale także krawędzie.  

Analiza obejmuje końce z wyjątkiem ostatnich 5 mm: 
obecnie na elemencie długości min. 4 m niebadane 
są średnice i krawędzie długości od 50 do 300 mm. 
Na życzenie mogą być opracowane rozwiązania do-
stosowane do potrzeb klienta dla innych wymiarów i 
profili. 

Odporny i precyzyjny 
Nawet w trudnym otoczeniu stalowni DEFECTOVI-
SION IR konsekwentnie daje powtarzalne i nieza-
wodne wyniki testowania. Od roku 2008 rozwiązania 
termograficzne firmy FOERSTER niezawodnie wy-
konują zadania testowania – na całym świecie. 

Konfiguracja systemu według potrzeb Klienta 
Każdy system jest dostosowany do konkretnego za-
stosowania u Klienta. Jako partner systemu, firma 
FOERSTER oferuje rozwiązania mechaniczne dla 
urządzenia DEFECTOVISION IR i wbudowuje cały 
system do otoczenia produkcyjnego Klienta. 
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ZALETY 

 

Niezawodne i powtarzalne testowanie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nowoczesna metoda termografii strumienia ciepła 
jest nową metodą testowania, której znaczenie dla 
zapewnienia jakości wzrosło wraz z pojawieniem 
się wydajnych systemów kamer. Co zaskakujące, 
wiele firm wciąż stosuje ręczną kontrolę magne-
tyczno-proszkową dla uzyskania informacji o po-
wierzchni walcowanych na gorąco i płaskich półwy-
robów. Mimo wysokiej wrażliwości, metoda ta jest 
zależna od subiektywnej oceny operatora, co 
zmniejsza powtarzalność i utrudnia rejestrację wy-
ników – i automatyzacja procesu jest prawie nie-
możliwa. Ręczna kontrola magnetyczno-proszkowa 
jest więc powolna i nie dostarcza informacji na te-
mat głębokości wady. Ponadto, ponieważ metoda 
jest tak bardzo wrażliwa, daje wiele fałszywych 
wskazań. Użycie termografii strumienia ciepła 
umożliwia niezawodne, automatyczne testowanie 
materiałów. Opatentowane metody oceny zapew-
niają precyzyjne, powtarzalne wykrywanie wad, 
zawierające informację o położeniu i głębokości 
wady. Jednocześnie fałszywe sygnały wad mogą 
być wyeliminowane, przez co unika się zbędnych 
strat. 

Zalety przyrządu DEFECTOVISION IR 
 W pełni automatyczne testowanie z wysoką po-

wtarzalnością 
 Bezstykowa metoda testowania eliminująca zuży-

cie 
 Pełne testowanie także kwadratowych wlewków 

wraz z krawędziami 
 Pełne testowanie powierzchni materiału z pozo-

stawieniem tylko 5 mm niebadanych końców 
 Duże prędkości testowania do 1,5 m/s 
 Wykrywanie najmniejszych wad o długości od 

10 mm 
 Wykrywanie najmniejszych wad o głębokości od 

0,3 mm dzięki znacznej poprawie stosunku sy-
gnału do szumu 

 Nastawne progi wad 
 Minimalne ilości odrzutów dzięki skutecznemu 

zapobieganiu fałszywym wskazaniom 
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TECHNOLOGIA 

 

Opatentowane rozwiązania w innowacyjnej technologii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

zwilżanie cewka indukcyjna kamery podczewieni obraz termowizyjny 

Zasada termografii strumienia ciepła 

 
Ustalona metoda – nowa ocena 
Uprzednio, termografia indukcyjna stosowana do 
testowania wlewków stalowych ujmowała tempera-
turę w każdym punkcie powierzchni tylko raz. Nowa 
zasada oceny, opracowana i opatentowana przez 
firmę FOERSTER, jest oparta na dynamicznej reje-
stracji wzrostu temperatury przy użyciu całego pola 
widzenia kamery: w określonym czasie wykonywa-
ne są wielokrotne pomiary tego samego punktu. 
Ten dodatkowy czas zapewnia odróżnienie rze-
czywistych wad materiału od pseudo-wad. 

Metoda przyjazna dla użytkownika, łatwa  
w utrzymaniu 
Do głównych celów opracowania przyrządu DE-
FECTOVISION IR należała wygoda użytkownika i 
łatwość utrzymania. Konstrukcja mechaniczna zo-
stała zaprojektowana w taki sposób, żeby umożli-
wić łatwy dostęp do poszczególnych elementów, co 
skraca czasy przestoju do niezbędnego minimum. 

Cztery kroki do wyników oceny 
 Zwilżenie badanego materiału: Przed badaniem 

próbka zostaje lekko spryskana wodą, co popra-
wia jednorodność powierzchni i zwiększa współ-
czynnik emisji. 

 Wzbudzenie wady przez nagrzanie indukcyjne: 
Cewka indukcyjna nagrzewa materiał. Proporcjo-
nalnie do ich głębokości, wady otwarte na po-
wierzchnię stają się bardziej gorące niż otaczają-
cy materiał. 

 Wykrycie wady za pomocą nowoczesnych kamer 
podczerwieni: Cztery kamery podczerwieni wyko-
nują ciągłe, bezstykowe skanowanie powierzchni 
badanego elementu, zapamiętując zebrane dane 
w czasie rzeczywistym. 

 Analiza programowa z użyciem algorytmów stru-
mienia ciepła: Specjalne algorytmy oceniają dane 
pochodzące od kamer podczerwieni. 
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OPROGRAMOWANIE 

 

Oprogramowanie łatwe w obsłudze i użyciu w złożonych systemach 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wyraźny i łatwy w użyciu interfejs graficzny systemu DEFECTOVISION IR 

 
Przyjazny i łatwy w użyciu 
Interfejs użytkownika systemu DEFECTOVISION 
IR jest zbudowany na niezawodnej platformie FO-
ERSTER DS i uzupełniony o dodatkowe elementy 
funkcjonalne i wyświetlacze. Oparty na systemie 
operacyjnym Microsoft Windows® i wykorzystujący 
nowoczesny graficzny interfejs użytkownika, sys-
tem umożliwia wyprowadzanie raportów testowania 
w znormalizowanych formatach łącznie z formatami 
Microsoft® Word®, Excel® i Adobe® PDF. Archiwo-
wanie wszystkich wyników testowania umożliwia 
wykonywanie indywidualnych podsumowań krótko- 
i długoterminowej dokumentacji oraz analiz off-line. 

Integracja złożonych systemów testujących 
Centralne przetwarzanie danych do ośmiu różnych 
przyrządów testujących w linii może być łatwo ob-
sługiwane przez oprogramowanie przyrządowe fir-
my FOERSTER. Automatyzacja ta umożliwia wiele 
uproszczeń: 
 centralne ustawianie poszczególnych przyrządów 

testujących 
 centralne uruchamianie wszystkich przyrządów 
 jednoczesny start do zadań testowania 
 łączny protokół testowania dla każdego badane-

go elementu i każdego zadania. 
Oprogramowanie przyrządowe może służyć także 
jako interfejs do wyższego poziomu monitorowania 
i systemów komputerowej kontroli produkcji (po-
ziom 2). 

Charakterystyka oprogramowania roboczego 
 Wizualizacja procesu testowania w czasie rze-

czywistym 
 Obszerna dokumentacja dla każdej procedury te-

stowania, każdej próbki i każdej wady 
 Graficzna funkcja wyszukiwania w zapamiętanych 

danych testowania 
 Linia testująca przedstawiona symbolicznie i jej 

status wyświetlany w kolorach 
 Zapamiętanie sygnału dla optymalizacji ustawia-

nia parametrów (analiza warunkowa) 
 Łatwe dostosowanie interfejsu operatora do użyt-

kownika 
 Ciągłe monitorowanie działania: ostrzeżenia i 

usterki wyświetlane kolorami zależnymi od waż-
ności, z jasnymi komunikatami błędów 

 Pięć poziomów dostępu zabezpieczonych hasła-
mi, każdy o innej charakterystyce 

 Dialogi w języku angielskim lub niemieckim; inne 
języki dostępne przez możliwe do załadowania 
pliki translacyjne 
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USŁUGI 

 

Własna linia testująca – szkolenie – serwis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Własna linia testująca 
Dla zapewnienia, że na specjalne życzenie może 
zawsze dostarczyć wyczerpującej i konkretnej po-
rady technicznej, specjaliści firmy FOERSTER ma-
ją dostęp do własnej linii testującej, wyposażonej w 
najnowsze urządzenia testujące, dla rozwiązania 
zadań specyficznych dla klienta. Na podstawie pró-
bek dostarczonych przez klienta przeprowadza się 
szereg prób, której wyniki są następnie użyte do 
określenia najlepszego rozwiązania technicznego i 
odpowiednich parametrów dla każdego przypadku. 
Łącząc szeroką wiedzę z bogatym doświadczeniem 
praktycznym, specjaliści aplikacyjni oferują obszer-
ne konsultacje na temat poszczególnych rozwiązań 
– w razie potrzeby nawet u klienta. 

Szkolenie 
Kursy szkoleniowe firmy FOERSTER koncentrują 
się na zastosowaniach praktycznych elektroniki te-
stującej i systemów czujnikowych FOERSTER oraz 
na konfiguracji ważnych parametrów dla dostoso-
wania systemów do dostępnych procedur i zadań  

testowania. Oferowane są także szczegółowe szko-
lenia na temat serwisu i utrzymania. Zawartość szko-
leń może być modyfikowana dla dopasowania do in-
dywidualnych potrzeb klienta. Szkolenia mogą się 
odbywać na miejscu badania, bezpośrednio na linii 
testującej. 

Serwis firmy FOERSTER 
Żeby spełnić własne standardy wysokiej jakości firmy 
FOERSTER, doświadczony zespół serwisowy i wy-
soko kwalifikowani inżynierowie są dostępni do ser-
wisu u klienta i projektów konserwacyjnych. Ponadto 
firma FOERSTER uruchomiła 24-godzinną gorącą 
linię, która działa przez 365 dni w roku. Nawet przez 
telefon, inżynierowie serwisowi firmy FOERSTER 
mogą systematycznie usuwać usterki, a jeśli możliwy 
jest zdalny dostęp, mogą szybko postawić wstępną 
diagnozę i podjąć pierwsze kroki dla szybkiego przy-
wrócenia pełnej funkcjonalności systemu. 
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Biura sprzedaży i wsparcia technicznego na świecie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Siedziba główna 
 Institut Dr. Foerster GmbH & Co. KG, Niemcy 

Filie 
■ Magnetische Pruefanlagen GmbH, Niemcy 
■ FOERSTER Tecom spol s.r.o., Czechy 
■ FOERSTER France SAS, Francja 
■ FOERSTER Italia S.r.l., Włochy 
■ FOERSTER Russland AO, Rosja 
■ FOERSTER U.K. Limited, Wielka Brytania 
■ FOERSTER (Shanghai) NDT Instruments Co., Ltd., Chiny 
■ FOERSTER Japan Co., Ltd., Japonia 
■ NDT Instruments Pte Ltd, Singapur 
■ FOERSTER Instruments Inc., USA 

Ponadto Grupa FOERSTER posiada wykwalifikowanych przedsta-
wicieli w ponad 50 innych krajach, a w Polsce jest to firma:         
NDT System, www.ndt-system.com.pl, ndt-sys@ndt-system.com.pl 

 

 

 

 

 

Institut Dr. Foerster GmbH & Co. KG 
Division Testing Systems 
In Laisen 70 
72766 Reutlingen 
Niemcy 
+49 7121 140 0 
info@foerstergroup.de Nr rej. 001159 QM08 
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