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Charakterystyka 

 Szczególnie krótki czas reakcji 

 Zwarta budowa 

 Instalacja niezależna od położenia 

 Podłączenie do istniejącej sieci przemysłowej sprężonego powietrza 

 Możliwość stosowania farb o różnej konsystencji 

 

 



 

Zastosowanie  

Urządzenie do znakowania barwnego jest stoso-
wane do automatycznego znakowania wad wy-
krytych w badaniu nieniszczącym. Urządzenie 
typu 1.176.11 jest wersją jednokanałową, pozwa-
lającą na znakowanie wad jednym kolorem. 
 

Jeśli użytkownik chce rozróżniać różne rodzaje 
wad (np. wady wzdłużne i poprzeczne, zewnętrz-
ne i wewnętrzne, wady o różnej wielkości), może 
zastosować kombinację kilku urządzeń i zasilać 
je różnymi farbami. Firma Institut Dr. Förster ofe-
ruje wersje podwójną, potrójną i poczwórną jako 
typy o numerach 1.176.12, 1.176.13 i 1.176.14. 
 

Działanie  

Urządzenie do znakowania barwnego 1.176.11 
składa się z następujących elementów: 
 urządzenie znakujące 1.176.01-0601, 
 zbiornik farby (firmy Krautzberger). 

Urządzenie znakujące 1.176.01-0601 

Urządzenie znakujące składa się zasadniczo z 
następujących elementów: 
 głowica natryskowa PILOT SIGNIER (firmy 

Walther), 
 urządzenie sterujące. 

Głowica natryskowa i urządzenie sterujące są 
zamocowane do uchwytu, który może być przy-
kręcony w odpowiednim miejscu linii. Głowica 
natryskowa jest mocowana dwoma wkrętami, co 
pozwala na jej łatwy i szybki demontaż i ponowną 
instalację po regulacji i czyszczeniu dysz. 

Głowica natryskowa 

Głowica natryskowa jest w pełni automatyczna, 
sterowana sprężonym powietrzem. Posiada trzy 
przyłącza: powietrza sterującego, powietrza na-
trysku i farby znakującej. 

Do pracy głowicy potrzebne jest sprężone powie-
trze o ciśnieniu minimum 4 bar. Dopływ powietrza 
sterującego jest załączany i wyłączany elektro-
zaworem. 

Zadziałanie elektrozaworu następuje po wejściu 
sprężonego powietrza do cylindra głowicy i 
otwarciu kanału natryskowego (powietrze po-
czątkowe), a w konsekwencji wlotu farby. 

Po zamknięciu elektrozaworu powietrze wylatuje 
z cylindra, wskutek czego sprężyna równoważą-
ca cofa iglicę kontroli materiału do położenia 
początkowego, a następnie zamyka wlot powie-
trza natrysku (powietrze dodatkowe). 

 Układ sterowania filtrem pneumatycznym 
powietrza natrysku oraz ciśnieniem powietrza 
i farby 

 Kabel znakowania1 

 Węże sprężonego powietrza i farby 

 
Rys. 1. Elementy urządzenia do znakowania 

barwnego (bez węży) 
1 układ sterowania 
2 rozpylacz 
3 elektrozawór 
4 zbiornik farby 
5 układ sterowania filtrem pneuma-
tycznym 

Ta automatyczna kontrola powietrza natrysku 
eliminuje potrzebę zastosowania dodatkowego 
elektrozaworu. 

Dla głowicy natryskowej istnieje osobna instruk-
cja obsługi, wydana przez firmę Walther. 
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1 W zamówieniu należy podać długość kabla! 



 
Urządzenie sterujące 

Urządzenie sterujące steruje elektrozaworem, 
który załącza i wyłącza powietrze sterujące do 
głowicy natryskowej. Otrzymuje ono elektryczny 
sygnał sterujący od przyrządu testującego po-
przez kabel znakowania. 

Powietrze sterujące może być doprowadzone 
bez regulacji lub poprzez regulator ciśnienia. 

Zbiornik farby 

Zbiornik farby jest naczyniem ciśnieniowym, które 
dostarcza farbę znakującą do głowicy znakującej. 
Nadciśnienie 0,5 bar tłoczy farbę ze zbiornika do 
głowicy poprzez wąż farby. 

Na życzenie może być dostarczony specjalny 
zbiornik farby z pneumatycznym mieszadłem i 
czujnikiem wysokości napełnienia. 

Układ sterowania filtrem pneumatycznym 

Układ sterowania filtrem podaje powietrze natry-
sku do głowicy znakującej. 

Składa się on z zaworu regulacyjnego ciśnienia 
filtra z automatycznym separatorem wody oraz 
zaworu regulacyjnego ciśnienia powietrza natry-
sku. Regulator ciśnienia jest podłączony do za-
woru regulacyjnego ciśnienia filtra przez moduł 
rozdzielający. 

Powietrze do zbiornika farby i powietrze sterujące 
jest doprowadzone do modułu rozdzielającego, a 
powietrze natrysku - do regulatora ciśnienia. 
 

Węże do farby i sprężonego powietrza 

Do zasilania sprężonym powietrzem wymagane 
są syntetyczne węże o wymiarze PUN 4 x 0,75, 
PUN 6 x 1 i PUN 8 x 1,25. 

Do farby wymagany jest specjalny wąż PTFE 
firmy Walther. 

Monitorowanie znakowania (opcja) 

Institut Dr. Förster oferuje widełkową barierę 
świetlną jako opcję do funkcji monitorowania. 
Może ona być przykręcona do uchwytu urządze-
nia znakującego w taki sposób, żeby znajdowała 
się przed dyszą głowicy znakującej. Jest wyzwa-
lana, gdy strumień farby przesłania podczerwoną 
wiązkę pomiarową. 

Ponieważ bariera świetlna musi być w stanie 
reagować bardzo czule, została wybrana dwu-
wiązkowa bariera różnicowa, która porównuje 
wiązkę pomiarową z wiązką wzorcową. Wiązka 
wzorcowa przechodzi przez otwór w podporze. 

Bariera świetlna jest przełączalna z reakcji jasnej 
na ciemną i ma regulowaną czułość. Fabrycznie 
jest ustawiona na reakcję ciemną, tj. wysyła sy-
gnał, gdy wiązka pomiarowa jest przesłonięta. 

 

Rys. 2. Bariera świetlna typu widełkowego 
do kontroli znakowania 
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Dane techniczne  

Zasilanie elektryczne 

Napięcie znamionowe do zasilania elektrozaworu 

Układ pneumatyczny 

Wymagane ciśnienie powietrza 

Wejściowa strona układu sterowania filtra 

Powietrze sterujące 

Powietrze natrysku 

Ciśnienie zbiornika 

Głowica natryskowa 

Typ 

Dane techniczne 

Zbiornik farby 

Typ 

Objętość całkowita 

Max. pojemność według DIN 24 376 

Dopuszczalne nadciśnienie robocze 

Warunki eksploatacyjne 

Temperatura otoczenia 

Wilgotność względna 

Warunki składowania 

Składowanie 
 

Temperatura otoczenia 

Wilgotność względna 

Max. czas składowania 

 

24 V ± 10 % 

 

 

min. 4 bar, max. 8 bar 

min. 4 bar 

2 do 4 bar 

0,5 bar 

 

PILOT SIGNIER typ 20-360-00 (Walther Co.) 

Patrz Instrukcja obsługi firmy Walther. 

 

5704-090-3390 (Krautzberger Co.) 

2,3 l 

1,85 l 

2,5 bar w temp. 25 °C 

 

-10 do +40 °C 

8 do 80 % 

 

W nieotwartym, oryginalnym opakowaniu, 
w zamkniętych, zadaszonych pomieszczeniach 

-10 do +50 °C 

max. 95 % 

12 miesięcy (może być przedłużony po przej-
ściowej kontroli przez personel IFR) 
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Farba znakująca 

Odpowiednia farba 
 
 

Wymagana lepkość, mierzona miseczką prze-
pływową zgodnie z DIN 53 211 

Rozpuszczalniki czyszczące 

Odpowiednie rozpuszczalniki czyszczące 
 
 
 

Niedopuszczalne składniki 
 
 
 
 
 
 

Bariera świetlna typu widełkowego (opcja) 

Typ 

Wiązka świetlna 

Ocena 

Reakcja 

Kabel łączący 

 

Wszystkie handlowo dostępne farby do znako-
wania o odpowiednim czasie wysychania; także 
tusz 

15 do 20 s, zgodnie z DIN 53 211; dopuszczalna 
jest wyższa lepkość 

 

Ze standardową farbą znakującą należy używać 
rozcieńczalnika V 111; w przypadku innych farb 
znakujących przestrzegać instrukcji podanych 
przez producenta farby. 

 węglowodory chlorowcowane 
(np. 1,1,1 tri, chloroetan, chlorek metylenu 
itp.) 

 kwasy i kwasotwórcze roztwory czyszczące 
 rozpuszczalniki regenerowane (tzw. roztwory 

czyszczące) 
 zmywacze farb 

 

di-soric ODG 30 P3K-TSSL (0002631) 

Podczerwona, bez kontroli zegarowej 

Dwuwiązkowa ocena różnicowa 

Reakcja jasna lub ciemna, przełączalna 

TKHM-Z-5 (5 m / ang 0300470) 
TKHM-Z-3 (3 m / ang na życzenie) 

 

Rys. 3. Miseczka przepływowa według DIN 62 211 
do kontroli lepkości farby 
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Instrukcje dotyczące zamawiania 

Opis Nr części Nr zamówienia 

ELEMENTY STANDARDOWE 

URZĄDZENIE ZNAKUJĄCE 1.176.01-0601 1295020 
ZESPÓŁ FILTR-REGULATOR 1.176.11-0000-10 1687174 
ZBIORNIK FARBY 2 L Z OPRZYRZĄDOWANIEM 1.176.11-0000-01 0157350 
ZBIORNIK FARBY 2 L BEZ OPRZYRZĄDOWANIA 5704-000 O.A. 0157406 
KABEL ZNAKOWANIA 10 M, 
Z JEDNOSTRONNYM PRZYŁĄCZEM ZACISKOWYM 2.840.01-9902 1349732 
KABEL ZNAKOWANIA 15 M 2.899.01-1415 M15 1359487 
MODUŁ WYJSCIOWY, PRZEKAŹNIK 2.842.01-1001-17 1451189 

INSTRUKCJA OBSŁUGI NIEM./ANG. 
"URZĄDZENIE DO ZNAKOWANIA BARWNEGO" 1.176.11 UA06/DE 1332643 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
W razie szczególnych problemów prosimy o kontakt z firmą: 

INSTITUT DR. FÖRSTER 
Prüfgerätebau GmbH 
Skrytka 15 64 
D-72705 Reutlingen 
In Laisen 70 
D-72766 Reutlingen 
Tel.: +49 (0) 7121-140-270 
Fax: +49 (0) 7121-140-459 
E-mail: ts@foerstergroup.de 
www.foerstergroup.de 

lub z jednym z naszych przedsta-
wicielstw zagranicznych 

Informacje i ilustracje mogą ulec 
zmianom. 

 

Division TS 
Test systems for semi-finished 
products 
Skrytka 15 64 
D-72705 Reutlingen 
In Laisen 70 
D-72766 Reutlingen 
Tel.: +49 (0) 7121-140-270 
Fax: +49 (0) 7121-140-459 
E-mail: ts@foerstergroup.de 

 

Nr zam.: 149 593 3 
Wydanie: 2002/02 
Autor: Schwarz 

 
Przedstawiciel w Polsce: 
 
NDT SYSTEM 
Twardowskiego 21 
01-643 WARSZAWA 
Tel. 022 8325030 
Fax 022 8339677 
www.ndt-system.pl 
biuro@ndt-system.com.pl 
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