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√ System testujący metodą prądów 
wirowych według EN 12084 z wy-
korzystaniem technik cyfrowych. 
Automatyczny, wielokanałowy 
system o wysokiej rozdzielczości 
do wykrywania w linii produkcyjnej 
wad elementów w przemyśle sa-
mochodowym i maszynowym. 

√ Uniwersalny system testujący z 
możliwością dostosowania do in-
dywidualnych zastosowań i wy-
magań 

√ Wizualizacja w czasie rzeczywi-
stym procesu testowania z wy-
świetlaniem oryginalnego sygnału 

√ Obszerna dokumentacja testowa-
nia dla każdego elementu i każdej 
wady 

√ Ciągłe monitorowanie niezawod-
ności roboczej 

√ Kompensacja szczeliny z automa-
tyczną regulacją 

 

  



 

Charakterystyki 
√ Uproszczona regulacja przyrządu w oparciu 

o dane materiałowe i mechanikę testującą 

√ Możliwość automatyzacji regulacji czułości z 
wykorzystaniem wady wzorcowej lub pozio-
mu szumu jako parametrów wzorcowych 

√ Korekcja wzmocnienia kanału testującego 
przez kompensację szczeliny z uwzględnie-
niem tolerancji geometrycznych lub decen-
tryczności 

√ Możliwość zapamiętania sprawdzonych ze-
stawów parametrów na twardym dysku lub 
centralnie w sieci 

√ Niezależny sygnał zezwalający dla pojedyn-
czych kanałów ze sterowania I/O 

√ Możliwość zdefiniowania instrukcji roboczych 
dla operatora z zestawem parametrów regu-
lacyjnych 

√ Wszechstronne testy ustawienia i funkcji z 
wielokanałowym synchronicznym wyświetla-
niem sygnału 

√ Możliwość zapamiętania wyników testowania 
w bazie danych. Dodatkowe oceny można ła-
two wprowadzić przy użyciu standardowego 
oprogramowania, np. MS Access. 

 
√ Ciągła kontrola procesu z wyświetlaniem i 

monitorowaniem reakcji poziomu szumu 

√ Interfejs operatora zabezpieczony przed 
nieuprawnionym dostępem przez kod dostę-
pu 

√ Oprogramowanie robocze na bazie Win-
dows, z interfejsami TCP/IP do innych pro-
gramów Windows 

√ Program FOERSTERnet umożliwiający swo-
bodny dostęp dowolnej liczby komputerów do 
przyrządu CIRCOGRAPH DS 

√ Interfejs Ethernet i protokół TCP/IP umożli-
wiające nieograniczone połączenie sieciowe 
z istniejącymi systemami produkcyjnymi i ja-
kościowymi 

√ Możliwość dostosowania protokołu testowa-
nia według EN 12084 do specyficznych wy-
magań klienta 

√ Możliwość rozszerzenia zestawu języków 
operatora przez załadowanie plików transla-
cyjnych 

√ Interaktywna pomoc z możliwością załado-
wania dodatkowych języków 

 

 

Zastosowanie 

• Badanie prądowirowe elementów ferrytycz-
nych, austenitycznych i z metali nieżelaznych 
za pomocą sond powierzchniowych według 
EN 12084 

• Powierzchnia materiału powinna być w miarę 
możliwości wolna od zgorzeliny i jasna 

• Prędkość skanowania w zakresie od 
0,01 m/s do 100 m/s 

 

 

• Rozdzielczość głębokości wad od 50 µm  
w zależności od jakości powierzchni i mikro-
struktury 

• Częstotliwość testowania od 1 kHz do 3 MHz 

• System wielokanałowy z liczbą i typem sond 
w zależności od zastosowania 
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Typowe zastosowania 
W pełni zautomatyzowane wykrywanie pęknięć w 
linii produkcyjnej z wykorzystaniem wbudowa-
nych systemów manipulacyjnych. Systemy te 
pozycjonują i obracają badane elementy oraz 
pozycjonują i przesuwają sondy testujące. Przy 
użyciu statycznych, przesuwnych lub obrotowych 
sond powierzchniowych można skanować kilka 

Testowanie tarcz hamulcowych i piast kół 

 
Rys. 1: Cztery sondy skanują odpowiednie 

strefy tarczy hamulcowej 

 

 

 

Testowanie sworzni kulowych 

 

Rys. 3: Jedna sonda skanuje kontur sworzni 
kulowych ze stałą szczeliną 

 
stref testowania równolegle lub kolejno w celu 
wykrycia pęknięć powierzchniowych. Następnie 
elementy są automatycznie sortowane na grupy 
zgodnie z odpowiednim wynikiem testowania. 
 
 
 

 

 
Rys. 2: Manipulator sond z dwiema sondami 

 

 

 
Rys. 4: Cztery sondy powierzchniowe skanują 

równolegle różne strefy testowania w 
celu zwiększenia przepustowości 
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Testowanie zaworów 

 

Rys. 5: Wysokie tempo testowania systemu wielokanałowego. Niektóre sondy są stacjonarne, a inne 
są ruchome. 

 

Testowanie wałów napędowych 

 
Rys. 6: Schemat automatycznego procesu testowania z połączeniem sieciowym do oceny i zapa-

miętywania danych testowania 
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Zasada działania 
W celu wykrycia pęknięć powierzchniowych ba-
dany element jest bezstykowo skanowany przez 
jedną lub kilka sond prądowirowych. W ten spo-
sób "punktowa" sonda powierzchniowa w danej 
chwili rejestruje tylko mały obszar całej po-
wierzchni materiału. Zatem najmniejsza wada 
materiału przesuwająca się pod sondą stanowi 
duże zakłócenie w stosunku do tej małej po-
wierzchni. Daje to wysoką rozdzielczość wykry-
wania pęknięć. 

Prąd wzbudzenia I wzbudza pierwotne pole ma-
gnetyczne, które generuje w badanej powierzchni 
prądy wirowe. Te prądy wirowe są zakłócane 
przez pęknięcia, a wielkość zakłóceń jest ocenia-
na poprzez napięcie wtórne US. 

Aby umożliwić testowanie większego obszaru 
mimo małej powierzchni pokrycia sondy, zasto-
sowano tryb dynamiczny. Oznacza to, że ko-
nieczny jest względny ruch między powierzchnią 
sondy a badanym materiałem. 
• Przy zastosowaniu sond statycznych, takich 

jak standardowe sondy STATOGRAPH 
6.421 konieczne jest obracanie badanego 
elementu przez odpowiedni układ mecha-
niczny. Za każdym obrotem elementu ska-
nowany jest nowy tor. 

• Przy zastosowaniu obrotowych systemów 
czujnikowych, takich jak CIRCOSCAN H 
6.482, sondy wirują z wysoką prędkością ob-
rotową tuż przy powierzchni badanego ele-
mentu. Za każdym obrotem sondy obrotowej 
skanowany jest nowy tor. 

Szerokość skanowanego toru zależy od zasto-
sowanego typu sondy. Standardowa wartość 
wynosi od 1 do 5 mm. Szerokość pokrycia zwięk-
sza się przez zastosowanie dwóch, czterech lub 
więcej sond. W przypadku użycia dodatkowego 
układu posuwu sondy lub badanego elementu z 
odpowiednią prędkością posuwu można testować 
całą badaną strefę przez spiralne dodawanie 
kolejnych torów skanowania. 

Sygnały zbierane przez sondy są przesyłane z 
systemu czujnikowego do elektroniki testującej w 
celu oceny. 

Prąd wzbudzenia sond obrotowych i sygnały 
wtórne są przesyłane bezstykowo przez prze-
tworniki obrotowe. 

Układ elektroniczny składa się ze sterowanej 
procesorowo elektroniki testującej i oceniającej z 
możliwością interaktywnej obsługi oraz wygod-
nego wyświetlania i dokumentowania wyników. 

 

 

 
Rys. 7: Sonda obrotowa nad wadą materiału 

 
Rys. 8: Tor skanowania i sygnały wad 

 
Rys. 9: Tory skanowania, dwie sondy przesu-

nięte o 180° 
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Budowa przyrządu 
Kompletny system testujący składa się z nastę-
pujących elementów: 

• Elektronika testująca 

• Komputer operacyjny 

• Oprogramowanie 

• FOERSTERnet (opcja) 

• Obudowa 

• Sonda powierzchniowa lub obrotowa  
z adaptorem 

• Oprzyrządowanie i opcje 
 

 

 
Elektronika testująca 

Układy funkcjonalne są zabudowane w 19-
calowym regale kart w zwartej obudowie (12 HU) 
lub szafce (37 HU). Wyposażenie różni się w 
zależności od rodzaju i liczby podłączonych 
sond. 

• Jeden lub kilka kanałów testujących (do 32) 
- 8 wybieralnych częstotliwości testowania 

1-3-10-30-100-300-1000-3000 kHz; 
inne częstotliwości na życzenie 

- Automatycznie dobierane filtry w trybie ob-
rotowym 

- Regulator fazy 

• Kanał szczeliny dla każdego kanału testują-
cego lub wspólny 

• Cyfrowe przetwarzanie sygnału 
- Ocena sygnału z 3 progami amplitudy sy-

gnału, wektora lub składowej Y 
- Alternatywnie ocena sektorowa zależna od 

fazy z max. 4 obszarami sektorowymi, 
każdy z 3 progami amplitudy 

 

 

• Komputer oceniający 
- Ocena w kierunku testowania lub posuwu 

z rozdzielczością odpowiadającą we-
wnętrznemu lub zewnętrznemu zegarowi 
posuwu 

- Opis wady przez maksymalną amplitudę, 
kat fazowy i próg wady 

- Bezpośrednie 3-drogowe sortowanie z sy-
gnałem sortowania 

- Automatyczna kontrola przebiegu testowa-
nia z sygnałem gotowości i sygnałem szu-
mu 

- Monitorowanie przyrządu i sondy - ciągłe 
monitorowanie poziomu szumu 

- Wszystkie połączenia linii zaciskami śru-
bowymi 24 V DC na tylnym panelu zespołu 
elektroniki testującej; astatycznymi, z wy-
bieralna biegunowością, łącznie z zasila-
niem 24 V 
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Komputer operacyjny 

Komputer PC z systemem operacyjnym Win-
dows, kartą wtykową Ethernet, z oprogramowa-
niem operacyjnym zainstalowanym i uruchomio-
nym 

• Wbudowany komputer PC 
Monitor i komputer w szafce/obudowie 
- Komputer Pentium o dużej mocy, wszyst-

kie elementy operacyjne umieszczone w 
szafce/obudowie 

- Przechylny kolorowy monitor TFT 
- Odchylna klawiatura 
- Ekran dotykowy 

Wszystkie funkcje myszy są wykonywane 
przez dotknięcie ekranu bezpośrednio pal-
cem lub ołówkiem 

- Standardowa mysz równolegle z ekranem 
dotykowym 

 

 

• Wbudowany komputer PC 
Oddzielny monitor i klawiatura 
- Komputer Pentium o dużej mocy, zainsta-

lowany w szafce/obudowie 
- Ekran dotykowy TFT 12" 
- Oddzielna klawiatura przemysłowa i mysz 

do pracy stołowej 

• Niezależny komputer PC 
Zainstalowany na pulpicie w pobliżu elektro-
niki testującej lub jako dodatkowy komputer 
dla dodatkowych stacji roboczych 
- Komputer Pentium o dużej mocy w obu-

dowie stołowej 
- Ekran dotykowy TFT 15" 
- Klawiatura przemysłowa i mysz 

 

 

 
Oprogramowanie 

• Oprogramowanie podstawowe 
- Oprogramowanie operacyjne Windows dla 

jednego terminala operatorskiego 
- Prowadzona regulacja przyrządu 
- Możliwość zapamiętania nastaw 
- Automatyczne procedury ustawiania 
- Wyświetlanie oryginalnego sygnału 

 
Rys. 10: Ekran dialogowy 

 

- Wyświetlanie i rejestracja wyników testo-
wania 

- Dokładnie umiejscowione znakowanie wad 
(przy użyciu zewnętrznego zegara posu-
wu) 

- Bezpośrednie sortowanie 3-drogowe 
- Zapisywanie wszystkich wyników testowa-

nia w otwartej bazie danych 
- Automatyczne zarządzanie wielkością ba-

zy danych dla zapobieżenia przepełnieniu 
twardego dysku (zachowanie ostatnich 
500 000 danych) 

 

 

 

Rys. 11: Prowadzona obsługa przyrządu 
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Opcje oprogramowania 

• Analiza wyników 
- Graficzny tryb badawczy wykorzystujący 

zapamiętane wyniki z wyświetlaniem każ-
dego elementu i każdej wady 

- Wydruk zapamiętanych wyników w dowol-
nym stopniu szczegółowości 

- Zapis kopii wyników zadania testowania w 
bazie danych MS Access do celów archi-
wacji i dodatkowej oceny 

- Z opcją FOERSTERnet możliwość dostępu 
z każdego komputera w sieci 

• Archiwowanie wyników na CD 
- Możliwość archiwacji wszystkich wyników 

testowania w otwartej bazie danych po-
przez drugi twardy dysk i nagrywarkę CD 

• Eksportowanie wyników 
- Możliwość eksportowania wyników po wy-

konaniu zadania testowania do bazy da-
nych MS Access lub Sybase 

• Projektowanie protokołu 
- Możliwość dowolnego wyboru formy proto-

kołów testowania za pomocą potężnego 
programu Cristal Report 

- Możliwość wykorzystania wszystkich wyni-
ków testowania, danych nastaw i stałych 
tekstów 

- Dowolny wybór typu, wielkości i formatu 
- Możliwość zapamiętania szablonów proto-

kołów i wykorzystania ich do wydruku w 
dowolnej chwili 

• FOERSTERnet 
- Obsługa jednej elektroniki testującej z kilku 

komputerów PC lub dostęp do kilku zespo-
łów elektroniki testującej z jednego PC 
przy użyciu przyłącza Ethernet; max. dłu-
gość kabla 180 m 

- Pełny dostęp funkcjonalny z każdego ter-
minala operatora, możliwość konfiguracji i 
obsługi niezależnie od innych terminali 

- Możliwość delegowania trybu nastawy do 
każdego komputera PC w sieci 

- Możliwość podłączenia do dowolnej sieci 
TCP/IP (np. Internetu) poprzez bramkę 

 

 

Rys. 12: Hierarchiczna struktura wyświetlania 
wyników 

 

 
Rys. 13: Formularz protokołu 
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Rys. 14: FOERSTERnet, terminale rozdzielone 

 

Rys. 15: FOERSTERnet, terminal centralny 
 

 

• Interfejs oprogramowania 
- Wywoływanie funkcji roboczych z innych 

aplikacji Windows poleceniami TCP/IP 
- Możliwość indywidualnego lub grupowego 

odczytywania wszystkich parametrów na-
stawy i indywidualnego zapisywania 

 

 
- Kontrola archiwum nastaw wewnętrznych 

przez zdalne wywoływanie 
- Zgłaszanie nowych wyników testowania w 

bazie danych w celu synchronizacji przesy-
łania wyników 

 

Obudowa 

• Obudowa zwarta 
- Obudowa 12 HU z blachy stalowej dla 

elektroniki testującej i zintegrowanego lub 
wbudowanego komputera PC 

- Klasa ochrony IP54 
- Oszklone drzwiczki przednie z blokadą 
- Szer. x głęb. x wys.: 555 x 700 x 595 mm 
- Waga 70 - 80 kg w zależności od liczby 

kanałów 

• Obudowa szafkowa 
- Stalowa szafka 37 HU z blachy stalowej 

dla elektroniki testującej i zintegrowanego 
lub wbudowanego komputera PC 

- Możliwość wykorzystania wolnego miejsca 
w szafce (25 HU) np. na szufladę drukarki 

- Klasa ochrony IP54 
- Oszklone drzwiczki przednie z blokadą 
- Szer. x głęb. x wys.: 600 x 800 x 1959 mm 
- Waga 170 - 200 kg w zależności od liczby 

kanałów 
 

 

 
Rys. 16: Schemat elektroniki testującej z wbu-

dowanym PC w kompaktowej obudowie 
12 HU 

1 Elektronika testująca 
2 Wyświetlacz TFT 
3 Komputer operacyjny PC 
4 Odchylana klawiatura 
5 Zasilanie 
6 Przyłącze czujnika i port I/O 
7 Port FOERSTERnet 
8 Przyłącze sieciowe 
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Dane techniczne 
• Zasilanie sieciowe 
• Zużycie energii: 420 - 1400 VA  

(w zależności od wyposażenia) 
• Robocza temperatura otoczenia:  

+5 °C do +40 °C (możliwość rozszerzenia 
przy zastosowaniu klimatyzatora) 

 
• Robocza wilgotność względna: max. 85 %, 

bez kondensacji 
• Składowanie i transport tylko w oryginalnym 

opakowaniu w temp. od -20 °C do +70 °C, 
bez dostępu wilgoci 

 
 

 

Oprzyrządowanie 
• Drukarka laserowa z podajnikiem kartek 

• Szuflada drukarki 19" (6 HU) na drukarkę o 
max. wymiarach 400 x 440 x 260 mm (tylko 
dla szafki) 

• Dopasowanie napięcia do napięcia sieci lo-
kalnej. Wszystkie elementy elektroniki są za-
projektowane na 230 V AC. Wszystkie ele-
menty mocy są zaprojektowane na 3 x 400 V 
AC, 50/60 Hz 
- Dla innego napięcia sieci dopasowanie 

poprzez transformator odcinający,  
np. 3 x 200 V AC, 3 x 500 V AC 

• Klimatyzator do szafki 
- Dla temperatury otoczenia > 40 °C 
- Przy wysokim poziomie zanieczyszczenia 

powietrza pyłem i zgorzeliną 
- Montaż na tylnych drzwiach szafki, 

szer. x głęb. x wys.: 320 x 110 x 600 mm 

• Adaptor i kabel 

Dla czujników dostępne są osobne ulotki. Bar-
dziej szczegółowe informacje można znaleźć w 
ulotkach o numerach zamówienia: 
Sondy STATOGRAPH 6.421: 144 728 9 
Sondy obrotowe CIRCOSCAN H 6.482: 
157 548 1 

- 2- i 4-kanałowe tarcze obrotowe; 1- do 4-
kanałowe o specjalnej konstrukcji 

System testujący STATOGRAPH DS jest bardzo 
elastyczny, umożliwia rozwiązywanie różnych 
problemów testowania i spełnienie wymagań 
klienta. Liczba kanałów testujących i ilość oprzy-
rządowania zależy także od wymagań testowa-
nia. Konieczne jest uzgodnienie w poszczegól-
nych przypadkach. 

 

 
Standardowe sondy serii 6.421 są wyposażone w 
kable długości 3 m i złącza 15-kołkowe do podłą-
czenia bezpośrednio do elektroniki testującej 
(rys. 17). Dzięki temu możliwa jest niezależna 
kompensacja szczeliny pojedynczych kanałów. 
Jeśli konieczne są dłuższe kable sond, trzeba 
użyć odpowiednich adaptorów i dodatkowych 
kabli. 

Dla większości zadań testowania odpowiednie są 
następujące standardowe adaptory i kable: 
- Adaptor 6.421.01-9703, jednokanałowy dla 

pojedynczych sond 
Kabel sondy 2.899.52-1110, 15-żyłowy; 
długość 10 m, inne długości na życzenie 
Możliwa jest kompensacja szczeliny poje-
dynczych kanałów (rys. 18). 

- Adaptor 6.482.01-9805, 4-kanałowy dla 2 do 
4 pojedynczych sond 
Kabel sondy 6.460.01-9921, 26-żyłowy; 
długość 10 m, inne długości na życzenie 
Możliwa jest wspólna kompensacja szczeliny 
(rys. 19). 

- Adaptor 6.482.01-9750, 4-kanałowy dla przy-
rządu CIRCOSCAN H 
Kabel CIRCOSCAN 6.482.51-9904, 36/26-
żyłowy; długość 2,5 m 
Kabel sondy 6.460.01-9921, 26-żyłowy; 
długość 10 m, inne długości na życzenie 
Wspólna kompensacja szczeliny dla tarcz ob-
rotowych (rys. 20). 
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Rys. 17: 4 pojedyncze sondy podłączone 
do elektroniki testującej 

 

 
Rys. 18: 4 pojedyncze sondy z adaptorami  

1-kanałowymi 
 

 

Rys. 19: 4 pojedyncze sondy z adaptorem  
4-kanałowym 

 
Rys. 20: 2- lub 4-kanałowy CIRCOSCAN H 
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W razie szczególnych problemów prosimy o kontakt z firmą: 

Institut Dr. Foerster GmbH & Co. KG 
Oddział Testowania Elementów CT 
Joseph-von-Fraunhofer-Straße 15 
D-44227 Dortmund 
Niemcy 
Tel.: +49 (0) 231 975049-0 
Fax: +49 (0) 231 975049-9 
E-mail: ct@foerstergroup.de 
www. foerstergroup.de 
 
 
Przedstawiciel: 
 
NDT SYSTEM 
Twardowskiego 21 
01-643 WARSZAWA 
tel. 022 8325030 
fax. 022 8339677 
www.ndt-system.com.pl
 
 

 

 

 
Informacje i ilustracje mogą 
ulec zmianie. 

Nr zamówienia: 183 326 0 
Wydanie: 04/2005 
Autor: Bez 
 

® Zastrzeżony znak handlowy 
© Copyright Institut Dr. Foerster 

GmbH & Co. KG 
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