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Kontrola niezawodności procesu  
i jakości prętów w stanie walcowanym 
 

Sucho – szybko – w linii 

Metoda rozproszonego stru-
mienia AC o wysokiej energii 
jest najbardziej czułym proce-
sem wykrywania wad po-
wierzchniowych w ferroma-
gnetycznych prętach walco-
wanych. Wady w postaci 
wzdłużnych pęknięć są wy-
krywane od głębokości ≥ 0,1 
mm. Wielką zaletą zastoso-
wanej magnetyzacji kołowej 
AC jest to, że po testowaniu w 
pręcie nie pozostaje magne-
tyzm szczątkowy. 

 

▲ Ro 75 do materiału o śred-
nicy od 10 do 75 mm 

Testowanie przyrządem CIR-
COFLUX® jest niezbędne dla 
uzyskania dobrej jakości w 
produkcji okrągłych prętów 
ferromagnetycznych w stanie 
walcowanym, przeznaczonych 
do kucia. Zastępuje ono su-
biektywne metody, takie jak 
badanie przy użyciu cząstek 
magnetycznych lub badanie 
wzrokowe. Dostępne są trzy 
systemy czujnikowe. 

 

▲ Ro 100 do materiału  
o średnicy od 10 do 
102 mm. Opcjonalnie Ro 100 
jest dostępny z automatycz-
ną regulacją średnicy. 

 

 

 

▲ Linia testująca CIRCOFLUX 
w stalowni Aichi, jednym z 
największych producentów 
prętów w Japonii 

 
 
 
 
 

Ro 180 do materiału o śred-
nicy od 25 do 180 mm 

 
 

Dwa obracające się jarzma AC magnetyzują ▲ ▲ ▲ 
powierzchnię materiału. Efekt naskórkowy i duża moc magnetyzacji 
doprowadzają prawie do stanu nasycenia i redukują przez to zakłóce-
nia przez powierzchniowe niejednorodności przenikalności, spowodo-
wane przez nieodpowiednią procedurę chłodzenia i proces prostowa-
nia. Jednocześnie obrotowe czujniki mierzą strumień rozproszony po-
jawiający się w miejscu wady. Cyfrowa obróbka sygnału i techniki fil-
trowania zapewniają maksymalną niezawodność testowania. 

Metoda testowania według 
norm międzynarodowych 

Norma europejska EN 10221 
"Klasy jakości powierzchni 
prętów walcowanych na gorą-
co – Techniczne warunki do-
stawy" zaleca metodę 

MFL z sondami skanującymi i 
metodę prądów wirowych. 
Ekonomiczne 100-% testowa-
nie w linii dla osiągnięcia 
określonej najwyższej klasy 
jakości powierzchni jest moż-
liwe tylko przy zastosowaniu 
metody MFL AC przyrządu 
CIRCIFLUX. 

 

METODA ROZPROSZONEGO STRUMIENIA MAGNETYCZNEGO AC 
(MFL) 
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Testowanie powierzchni za 
pomocą przyrządu CIRCO-
FLUX jest często uzupełniane 
przez system ultradźwiękowy 
do wykrywania wad we-
wnętrznych. Oba systemy są 
umieszczone we wspólnej linii 
testującej, zwanej blokiem 
multitestującym. Oprogramo-
wanie przyrządowe - opcjo-
nalny program zarządzania 
danymi firmy FOERSTER® - 
łączy różne systemy testujące 
bloku multitestującego w 
standaryzowaną sieć. Umoż-
liwia to stosowanie centralnej 
procedury ustawiania dla 
wszystkich przyrządów, cen-
tralny start zadania testowa-
nia, sumaryczne wyświetlanie 
wyników oraz kombinowany 
protokół dla każdego badane-
go pręta i każdego zadania 
testowania. Oprogramowanie 
przyrządowe może obsługi-
wać do ośmiu przyrządów te-
stujących, np. MAGNATEST®  
DH stosujący technikę wielo-
częstotliwościową do weryfi-
kacji gatunku i eliminacji moż-
liwości pomieszania materiału. 
 

 
Jednocześnie oprogramowa-
nie to pracuje jako interfejs do 
wyższego poziomu systemów 
komputerowych monitorowa-
nia jakości i sterowania pro-
dukcją. 

Serwis i wsparcie 
na całym świecie 

Wsparcie aplikacyjne dla 
utrzymania i zdalnej diagno-
styki: bezpośrednia komuni-
kacja między przyrządem te-
stującym w miejscu instalacji a 
Centrum Obsługi Klienta firmy 
FOERSTER. 

Całkowita integracja 
z siecią 

Nawet istniejące systemy pro-
dukcyjne i zapewnienia jako-
ści można łatwo rozbudować 
o przyrząd testujący CIRCO-
FLUX. Platformę dla tej inte-
gracji stanowi DEFECTO-
TEST® DS 2000, nowy przy-
rząd do badań elektromagne-
tycznych, wykorzystujący 
technikę systemów cyfrowych. 
Umożliwia on zastosowania 
wielokanałowe i adaptację do 
indywidualnych wymagań. 
Dowolna liczba komputerów 
może mieć dostęp do przy-
rządu testującego poprzez 
sieć FOERSTERnet®. Jest to 
możliwe dzięki pracy na 

platformie Windows® i interfej-
som Active X do innych pro-
gramów systemu Windows®. 
Kreatory aplikacji pomagają w 
prawidłowym ustawieniu przy-
rządu. Funkcje automatycznej 
regulacji zapewniają powta-
rzalność testowania. Zinte-
growane funkcje diagnostycz-
ne zwiększają zapewniają 
niezawodność wyników w try-
bie testowania automatyczne-
go. Funkcja archiwacji 
wszystkich wyników pozwala 
na tworzenie indywidualnych 
zestawień dla dokumentacji 
krótko- i długoterminowej oraz 
do analizy wyników. 

 
 

EFEKTYWNE ROZWIĄZANIA  
DLA WASZEJ PRODUKCJI 
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Institut Dr. Foerster GmbH & Co. KG 
Oddział Badań Półwyrobów TS 
In Laisen 70 
72766 REUTLINGEN 
NIEMCY 
Tel. +49 7121 140-270 
Fax +49 7121 140-450 
E-mail ts@foerstergroup.de 
Internet www.foerstergroup.de 
 
NDT SYSTEM 
tel. 004822 8325030 
fax. 004822 8339677 
www.ndt-system.com.pl 
biuro@ndt-system.com.pl 
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