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POZNAJ NAS BLIŻEJ 
- CASP SYSTEM -
I WSPÓŁPRACUJ 
Z NAJLEPSZYMI 
W BRANŻY NDT

Wróć do Spisu Treści

KIM JESTEŚMY? CO 
ROBIMY I DLA KOGO?

3  cm

Firma Casp System Sp. z o.o. posiada kilkunastoletnie

doświadczenie w produkcji, dystrybucji, integracji,

wdrożeniu i serwisie urządzeń i systemów do badań

nieniszczących. Współpraca z czołowymi na świecie

producentami rozwiązań w zakresie badań NDT, pozwala

nam oferować sprzęt najwyższej jakości oraz sprostać

wysokim oczekiwaniom Klientów. Dodatkowo

wykwalifikowana i doświadczona kadra zapewnia

kompleksową pomoc w opracowaniu rozwiązań

technicznych.

Klient i jego potrzeby są punktem wyjścia do opracowania

strategii współpracy i wyboru najlepszego urządzenia bądź

systemu. Nasza oferta jest kierowana do firm i instytucji

związanych m.in. z branżą odlewniczą, hutniczą, lotniczą,

motoryzacyjną, energetyczną i petrochemiczną oraz

wszędzie tam, gdzie kontrola jakości, diagnostyka oraz

badanie stanu obiektów/ instalacji odgrywa istotną rolę w

procesie produkcji lub eksploatacji. Wśród proponowanych

przez nas rozwiązań do badań NDT znajdują się rozwiązania

ręczne, ale również w celu poprawienia ergonomii

i bezpieczeństwa pracy oferujemy rozwiązania

półautomatyczne i automatyczne. Gwarantujemy

najwyższą jakość oferowanych urządzeń przez co jesteśmy

wiarygodnym Partnerem Biznesowym. Wybór Casp System

Sp. z o.o. to wybór aktualnie najlepszego dystrybutora

sprzętu NDT na polskim rynku.

 Od 2000 r. wśród firm z branży 
automatyki przemysłowej i badań 
nieniszczących  

 Szerokie grono zadowolonych 
Klientów 

 Setki zrealizowanych projektów  
 Doświadczona kadra Specjalistów 

Lider automatyzacji  
w badaniach 
nieniszczących 

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 

Poznaj nas bliżej – o CASP System Sp. z o.o.
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Wszystkie proponowane urządzenia, systemy oraz oprogramowania są zgodne z filozofią PRZEMYSŁU 4.0 , co oznacza obniżenie kosztów, wzrost efektywności i szybkości badań 

nieniszczących. 

Wróć do Spisu Treści

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 

NASI PARTNERZY
PRZEMYSŁ 4.0
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BADANIA PENETRACYJNE 

W oparciu o kilkuletnie doświadczenie i zdobytą wiedzę w 2015 r. rozpoczęliśmy produkcję linii

FPI. Jesteśmy w stanie dostarczyć linie w dowolnej konfiguracji w odniesieniu do ilości

i wielkości zbiorników/ stanowisk, metody (zanurzeniowa / natryskowa/ elektrostatyczna)

nanoszenia środków chemicznych i stopienia automatyzacji. Linie FPI dostarczane przez Casp

System Sp. z o.o. są wykonane z trwałych i wytrzymałych konstrukcji oraz sprawdzonych

komponentów gwarantujących zadowolenie i komfort z ich użytkowania.

Wróć do Spisu Treści

WYKRYJ WADY GROŻĄCE AWARIĄ  

KORYGUJ PROBLEMY PRODUKCYJNE 

ZWIĘKSZ JEDNORODNOŚĆ PRODUKCJI 

AKTUALNIE OFERUJEMY M.IN.
 stanowiska kompaktowe

 linie ręczne/ półautomatyczne/ automatyczne

 linie odtłuszczania z ręcznym i automatycznym przeładunkiem 

podzespołów - myjnie ultradźwiękowe, myjnie natryskowe

 systemy transportowe odpowiednie dla określonych wymagań 

technologicznych - manipulatory, systemy rolkowe, tory podwieszane 

z wciągnikami 

 systemy oczyszczania popłuczyn

Elementy linii FPI składają się z półfabrykatów zatem ostateczny wygląd linii FPI

zależy od preferencji Klienta, w tym wielkości badanego elementu, stosowanej

technologii, obowiązujących norm/ standardów w tym NADCAP i innych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM SPECJALISTĄ

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 

PT – Badania Penetracyjne 

PRZYJAZNE
ŚRODOWISKU
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BRANŻE

MOTORYZACJALOTNICTWO

LINIE FPI
Manualne / Półautomatyczne / Automatyczne

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI DO BADAŃ – MYJKI
Myjki ultradźwiękowe / Myjki natryskowe

ŚRODKI CHEMICZNE

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 
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SZYBKA IDENTYFIKACJA WAD
 Pęknięcia 

 Nieszczelności 

BADANE MATERIAŁY 
 Aluminium 

 Magnez 

 Miedź 

 Tytan 

 Stal 

 Brąz 

 Mosiądz 

 Ceramika 

 Tworzywa sztuczne 

 Szkło 

 Wyroby odlewane 

 Spawane 

 Lutowane 

 W stanie surowym lub obrobionym

Wróć do Spisu Treści

LINIE FPI

RĘCZNY TRANSPORT I OBSŁUGA PROCESU LUB W PEŁNI ZAUTOMATYZOWANE ELMENTY LINII
I CYKL PROCESU

W zależności od potrzeb Klienta oferujemy manualne, półautomatyczne lub automatyczne linie FPI. Dla Klientów szukających

prostych rozwiązań i optymalnych kosztowo oferujemy linie obsługiwane ręcznie. W celu poprawy ergonomii i bezpieczeństwa

pracy, jak i podniesienia wydajności - oferujemy półautomatycze i automatyczne linie FPI.

MANUALNE LINIE FPI PÓŁAUTOMATYCZNE LINIE FPI AUTOMATYCZNE LINIE FPI

PT – Badania Penetracyjne / Linie FPI 

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 
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MYJKI
Przygotowanie powierzchni do badań

MYJKI ULTRADŹWIĘKOWE

WYSOKA WYDAJNOŚĆ – MAKSYMALNA CZYSTOŚĆ

POWIERZCHNI W KRÓTKIM CZASIE

Myjki ultradźwiękowe mają zastosowanie w przygotowaniu powierzchni detalu przed

procesem badań penetracyjnych oraz czyszczeniu elementów po procesie badań.

Myjki wykorzystują odpowiednie środki chemiczne jednak o niższym stężeniu niż dla

konwencjonalnych metod. Zaletą tych myjek jest ich wydajność. Urządzenie

efektywnie usuwa zanieczyszczenia tj.: pasty szlifierskie i polerskie, wióry, opiłki, smary,

emulsje chłodzące. Podczas eksploatacji zarówno wskaźniki, mierniki, regulatory,

w które jest wyposażona linia jak i zastosowane oprogramowanie umożliwia kontrolę

stanu procesu oraz jego parametrów na każdym etapie. W trosce o środowisko

oferujemy, jako opcjonalne wyposażanie, układy filtracji popłuczyn, które umożliwiają

ponowne wykorzystanie wody w procesie.

MYJKA JEST DOSTOSOWYWANA DO POTRZEB KLIENTA –

MOŻE BYĆ

 W pełni automatyczna

 Obsługiwana ręcznie

 Wyposażona w system transportowy ułatwiający transport części

Ilość komór jest dostosowywana w zależności od stopnia zabrudzenia badanych

elementów, wymaganej wydajności jak i wyposażenia stanowiska w dodatkowe

operacje np. stanowisko do zabezpieczenia antykorozyjnego.

PT – Badania Penetracyjne / Myjki – Przygotowanie powierzchni 

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 
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MYJKI
Przygotowanie powierzchni do badań

MYJKI NATRYSKOWE
Myjka natryskowa idealnie sprawdza się w procesie odtłuszczania jak i mycia

wstępnego po procesie penetracji z użyciem penetrantu później emulgowanego

o wysokiej czułości. Medium myjące jest nanoszone poprzez dysze natryskowe na

elementy umieszczone w koszu na stole obrotowym w komorze myjni. Roztwór cieczy

myjącej spływa na dno komory urządzenia, następnie trafia poprzez filtr z powrotem

do pompy. Wszelkie zanieczyszczenia olejowe unoszące się na powierzchni cieczy

w zbiorniku magazynowym są odbierane za pomocą skimmera taśmowego

i transportowane na zewnątrz myjni.

MYJKA NATRYSKOWA Z KOSZEM OBROTOWYM
Urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej, wykorzystywane do mycia natryskowego

części i podzespołów mechanicznych.

PODSTAWOWE CECHY
 ręczny załadunek

 stół obrotowy

 średnica kosza: 800-1500mm

 wysokość przestrzeni roboczej: 500-800mm

 pokrywa

 system dysz natryskowych

 pompa natryskowa

 zbiornik magazynowy

 zasilanie z obiegu wtórnego lub z sieci

 odprowadzenie ścieków

 odciąg oparów

 kontrola temperatury wody

 kontrola ciśnienia wody

DOSTĘPNE SĄ MYJKI NATRYSKOWE W WYKONANIU M.IN.
 z systemem dysz obrotowych

 z możliwością zastosowania większej ilości zabiegów tj. płukanie, suszenie, ręczne 

domywanie, ręczne usuwanie nadmiaru cieczy itp.

ŚRODKI CHEMICZNE
W naszej ofercie, znajdą Państwo środki chemiczne do badań penetracyjnych firmy

Chemetall – SPRAWDŹ OFERTĘ

PT – Badania Penetracyjne / Myjki – Przygotowanie powierzchni 

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 

http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/04/Product_Info_Ardrox_PT_EN_0482G_07LR-2010-04-15.pdf


Mr 974 Quattro - Light

Mr 974 An Quattro - Light

Mr 970 Basic - Light

Mr 42 Super Led 

Mr 98 Wan Brilliant Led 

Mr 365 Pl

Stacjonarna Lampa Ultrafioletowa Uv400

12Wróć do Spisu Treści PT – Badania Penetracyjne / Akcesoria – lampy, mierniki, wzorce 

MIERNIKI

PSM 5 panel, TAM 146040 (Pratt & Whitney). Próbka
odniesienia - stalowa płytka z pięcioma wadami
w kształcie gwiazdki do kontroli zmywalności
i wykrywalności penetrantów fluorescencyjnych.

TAM panel 135273 M (Pratt & Whitney.) Płytka z punktami
od 0,2 mm do 4,6 mm do szybkiego pomiaru-porównania
wielkości wskazań otrzymanych metodą penetracyjną.

Al-crack ASTM/ASME CODE V,6. Aluminiowa próbka
odniesienia z wadami naturalnymi do sprawdzania jakości
penetrantów nowych i używanych. Spełnia standardy ASTM.

WTP-1 (Wash Test Panel)

Ni-Cr crack type I/MIL-I-8963/JIS Prostokątna płytka
mosiężna, pokryta z jednej strony warstwą chromowo-
niklową. Komplet wzorców stanowi zestaw czterech płytek
o grubościach nałożonej warstwy: 5 mm, 10 mm, 20 mm,
30mm, 50 mm, 100 mm.

WZORCE

LAMPY

W swojej ofercie posiadamy ręczne i przenośne lampy UV firmy MR Chemie. Zgodnie
z normą DIN EN60529 stopień ochrony lamp to IP 64.
Dostępne są również lampy zgodne z normą ASTM E 3022 i specyfikacją Rolls-Royce
RRES 90061 Rev. 0. Oferujemy także stacjonarną lampę ultrafioletową UV400.

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 

AKCESORIA

Analogowy miernik natężenia napromienienia J-221 

Miernik natężenia oświetlenia (luksomierz) Lutron LX-1102 

Luksomierz / miernik natężenia promieniowania
UV AccuMax XRP3000 Spectroline

http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/04/mr-970-mr-974-an-mr-974_en_pi.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/04/mr-970-mr-974-an-mr-974_en_pi.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/04/mr-970-mr-974-an-mr-974_en_pi.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/04/mr-42-R10-R30-R30C_en_pi.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/04/mr-98-wan-R10-R30-R30C_en_pi.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/04/mr-365-pl_en_pi.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/04/Stacjonarna-lampa-UV-400-DF.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/04/mr-970-mr-974-an-mr-974_en_pi.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/04/mr-970-mr-974-an-mr-974_en_pi.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/04/mr-970-mr-974-an-mr-974_en_pi.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/04/mr-970-mr-974-an-mr-974_en_pi.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/04/mr-42-R10-R30-R30C_en_pi.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/04/mr-42-R10-R30-R30C_en_pi.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/04/mr-970-mr-974-an-mr-974_en_pi.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/04/mr-970-mr-974-an-mr-974_en_pi.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/04/mr-98-wan-R10-R30-R30C_en_pi.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/04/mr-98-wan-R10-R30-R30C_en_pi.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/04/mr-365-pl_en_pi.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/04/mr-365-pl_en_pi.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/04/Stacjonarna-lampa-UV-400-DF.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/04/Stacjonarna-lampa-UV-400-DF.pdf
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BADANIA MAGNETYCZNO –
PROSZKOWE

Rozwiązania do badań magnetyczno-proszkowych pozwalają na wykrywanie niezgodności

liniowych i nieliniowych w zakresie takich detali jak: odkuwki, odlewy czy złącza spawane.

W technice MT mamy możliwość prowadzenia badań techniką fluorescencyjną (UV)

dokonując sprawdzenia detalu na etapie produkcji lub po procesach technologicznych

takich jak: obróbka mechaniczna czy cieplna. Z kolei weryfikacja detali eksploatowanych

może obywać się w technice barwnej lub UV pozwalając na sprawdzenie m.in.: stref przejścia

i wykrycia wszelkich nieciągłości takich jak np. pęknięcia i dokonanie oceny stopnia

degradacji części. Tylko systematyczne badania MT mogą pozwolić zapobiec poważnej awarii

lub uszkodzeniu.

Wróć do Spisu Treści

BRANŻE

MOTORYZACJA 

BADANE ELEMENTY: Odkuwki / Odlewy

/ Złącza spawane

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA 
W ZAKRESIE BADAŃ MAGNETYCZNO –
PROSZKOWYCH – ŁAWY MAGNETYCZNE, LINIE MPI, 
AKCESORIA

MT - Badania magnetyczno - proszkowe

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 

NASI
PARTNERZY

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM SPECJALISTĄ



14

W naszej ofercie znajdą Państwo ławy magnetyczne czołowych producentów, dostarczane

przez nas zgodnie z potrzebami Klientów. Każde proponowane przez nas rozwiązanie spełnia

określone normy i wytyczne wielu branż przemysłowych.

Ława magnetyczna może być wyposażona w jeden typ magnesowania: AC (prąd przemienny)

lub DC (prąd stały) ewentualnie w dwa typy AC/ DC. Moc aparatu prądowego jest odpowiednio

dobierana do długość i grubości badanego detalu. Jeśli pole szczątkowe w detalu po

badaniach jest zbyt duże lub odbiorca wymaga by było ono na określonym poziomie –

wówczas ława może być wyposażona w funkcję demagnetyzacji lub można doposażyć się

w osobną ławę demagnetyzacyjną. Warto także pamiętać przed rozpoczęcie badań MT

o stanie powierzchni i stopniu czystości badanego detalu, gdyż może to rzutować na wyniki

badań. W tym celu jeśli zachodzi potrzeba wraz z ławą możemy dostarczyć myjkę

ultradźwiękową która pomoże przygotować detal do badań lub oczyści go już po badaniach.

Wróć do Spisu Treści MT - Badania magnetyczno - proszkowe / Ławy magnetyczne i linie MPI

ŁAWY MAGNETYCZNE I LINIE MPI

Po wcześniejszych ustaleniach technicznych naszych Specjalistów z Klientem, ławę

magnetyczną wraz z myjką dostarczamy w postaci kompleksowego rozwiązania, jakim

jest linia MPI. Dostarczane rozwiązania do badań MT – w zależności od skali i zakresu

produkcji są dobierane tak, by pozwolić prowadzić badania w sposób

usystematyzowany.

W ofercie posiadamy również mierniki i wzorce oraz środki chemiczne do badań

magnetyczno – proszkowych.

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 

ŚRODKI CHEMICZNE
W naszej ofercie, znajdą Państwo środki chemiczne do badań penetracyjnych firmy

Chemetall – SPRAWDŹ OFERTĘ

http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/03/MT-%C5%9Brodki-chemiczne.pdf
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Jednym z naszych flagowych rozwiązań jest ława magnetyczna

MAGNAFLUX MAG 50 dedykowana wszędzie tam, gdzie

precyzja i jakość idą w parze. Ława oferuje do wyboru aparat

prądowy: 3kA ,5kA ,6kA ,10kA lub 15kA z możliwością

magnesowania prądem stałym wraz z funkcją demagnetyzacji

AC lub DC, a ponad to może być wyposażona w cewkę

magnetyczną o średnicy od 300mm do 625mm, co sprawia że

jest to bardzo uniwersalne rozwiązanie. Każda ława może być

dodatkowo dostarczona wraz z ciemnią, miernikami, wzorcami

tak by móc spełnić wszelkie wymaganie norm i przepisów.

Produkty naszego Partnera, firmy Magnaflux charakteryzują się

dopracowaniem w każdym szczególe, trwałością i niezrównaną

jakością.

MT - Badania magnetyczno – proszkowe / Ławy magnetyczne i linie MPI

POLECANY PRODUKT

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 

MAGNAFLUX MAG 50



Mr 974 Quattro - Light

Mr 974 An Quattro - Light

Mr 970 Basic - Light

Mr 42 Super Led 

Mr 98 Wan Brilliant Led 

Mr 365 Pl

Stacjonarna Lampa Ultrafioletowa Uv400

16Wróć do Spisu Treści PT – Badania Penetracyjne / Akcesoria – lampy, mierniki, wzorce 

MIERNIKI

Wzorzec MTU nr 3 – wzorzec do kontroli jakości świeżo przygotowanych
oraz używanych zawiesin magnetycznych (zarówno czarnych jak
i fluorescencyjnych). Wykonany z stali magnetycznej twardej.

Wzorzec Ketos-ring – wzorzec do sprawdzania jakości zawiesin
magnetycznych i proszków suchych.

Wzorzec Bertholda – wzorzec do sprawdzania adekwatności wartości pola
magnetycznego, kierunku i równomierności pola magnetycznego oraz
czułości czarnych i fluorescencyjnych zawiesin magnetycznych.

WZORCE

LAMPY

W swojej ofercie posiadamy ręczne i przenośne 
lampy UV firmy MR Chemie. Zgodnie z normą DIN 
EN60529 stopień ochrony lamp to IP 64. Dostępne 
są również  lampy zgodne z normą ASTM E 3022 i 
specyfikacją Rolls-Royce RRES 90061 Rev. 0. 
Oferujemy także stacjonarną lampę ultrafioletową 
UV400.SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 

AKCESORIA

Analogowy miernik napromienienia J-221 natężenia 

Miernik natężenia oświetlenia(luksomierz) Lutron LX-1102

Luksomierz / miernik natężenia promieniowania UV AccuMax XRP3000
Spectroline

Miernik pola magnetycznego serii BELL 5170, 5180

Miernik pola magnetycznego GM07/GM08

Wzorzec ośmiokątny ASTM / ASME – wzorzec do określania kierunku linii sił
pola magnetycznego, wyboru i kontroli natężenia pola magnetycznego.

Wzorzec Ketos-bar 

Odstojnik – naczynie sedymentacyjne (centryfuga ASTM) wraz ze stojakiem. 

Wzorzec FLUXA – wzorzec do kontroli czułości fluorescencyjnych zawiesin 
magnetycznych. 

http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/04/mr-970-mr-974-an-mr-974_en_pi.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/04/mr-970-mr-974-an-mr-974_en_pi.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/04/mr-970-mr-974-an-mr-974_en_pi.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/04/mr-42-R10-R30-R30C_en_pi.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/04/mr-98-wan-R10-R30-R30C_en_pi.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/04/mr-365-pl_en_pi.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/04/Stacjonarna-lampa-UV-400-DF.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/04/mr-970-mr-974-an-mr-974_en_pi.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/04/mr-970-mr-974-an-mr-974_en_pi.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/04/mr-970-mr-974-an-mr-974_en_pi.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/04/mr-970-mr-974-an-mr-974_en_pi.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/04/mr-42-R10-R30-R30C_en_pi.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/04/mr-42-R10-R30-R30C_en_pi.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/04/mr-970-mr-974-an-mr-974_en_pi.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/04/mr-970-mr-974-an-mr-974_en_pi.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/04/mr-98-wan-R10-R30-R30C_en_pi.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/04/mr-98-wan-R10-R30-R30C_en_pi.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/04/mr-365-pl_en_pi.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/04/mr-365-pl_en_pi.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/04/Stacjonarna-lampa-UV-400-DF.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/04/Stacjonarna-lampa-UV-400-DF.pdf
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BADANIA WIROPRĄDOWE
Dystrybuujemy najwyższej klasy sprzęt do badań wiroprądowych, światowej klasy

producentów takich jak EDDYFI i ROHMANN. Obie te firmy cechuje pionierska technologia

i innowacyjne rozwiązania w diagnostyce powierzchni eksploatowanych i produkcji w różnych

gałęziach przemysłu.

Wśród proponowanych urządzeń są przenośne defektoskopy oraz sondy do badania

powierzchni oraz rurek, a także urządzenia i systemy do pracy na linii produkcyjnej.

Dystrybuowany sprzęt pozwala na nieniszczące badania różnych materiałów oraz diagnostykę

m.in. erozji, korozji, a także wykrywanie i pomiar pęknięć.

Wróć do Spisu Treści

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA 
WIROPRĄDOWE W DIAGNOSTYCE 
POWIERZCHNI EKSPLOATOWANYCH I 
PRODUKCJI

Wraz z Eddyfi proponujemy innowacyjne rozwiązania i wiedzę techniczną,

gwarantujące wysoką jakość kontroli i diagnostyki w przemyśle energetycznym,

petrochemicznym i lotniczym. Skonfigurowane zgodnie z potrzebami Klienta

urządzenia, zapewniają najwyższą wydajność pracy oraz obniżenie kosztów.

Przy współpracy z Rohmann oferujemy naszym Klientom urządzenia ręczne,

a także mierniki do zabudowania w liniach produkcyjnych. Nasze wsparcie polega

na doborze odpowiedniego rodzaju czujnika, optymalnego rozwiązania

mechanicznego, a jeżeli jest to wymagane - wykonaniu projektu układu.

ET - Badania Wiroprądowe

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM SPECJALISTĄ
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ENERGETYKA PETROCHEMIA PRZEMYSŁ CIĘŻKI 
I GÓRNICTWO

LOTNICTWO MOTORYZACJA KOLEJNICTWO 

ET - Badania Wiroprądowe

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 

Wróć do Spisu Treści

BRANŻE NASI PARTNERZY
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ECTANE® 2
Wszechstronne, przenośne urządzenie
wiroprądowe do badania powierzchni i rurek 

Ectane® 2 to podręczne, mające około 10l objętości i 6,8kg wagi wszechstronne

urządzenie do badania powierzchni i rurek. Wszechstronność Ectane® 2 wiąże

się z możliwością zastosowania różnych technik badań w zależności od potrzeb

Użytkownika i odpowiednio dobranych sond.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY URZĄDZENIA
 Urządzenie przenośne, zasilanie bateryjne, IP67

 Badanie rur wymienników ciepła, powierzchni oraz spoin  

 Obsługiwane techniki: ECT, ECA, RFT, NFT, NFA, MFL, IRIS   

 SmartMUX™ do 256 kanałów ECA

 Wbudowane źródło nasycania oraz napędu sondy  

 Ultraszybka sonda oraz zerowanie  

 Szeroki zakres częstotliwości  

 Zobrazowanie C-scan przy zastosowaniu sond ECA   

 Zaawansowane funkcje filtracji przy badaniu wymienników 

 Oprogramowanie Magnifi® - najbardziej wszechstronne oprogramowanie ET

ZOBACZ FILM

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA 
WIROPRĄDOWE W DIAGNOSTYCE

ZOBACZ FILM

Ectane 2 specifications sheet

Magnifi specifications sheet

Tubing inspection probe catalog

Standard sufrace probe catalog

Keeping Pressure Vessels Safe with the 

Sharck Probe

Finding Hydroforming-Induced Cracks in 

Pipe Liner Welds

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 

http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/Ectane-2-%E2%80%94-A-Proven-Success.-Made-Better..mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/Ectane-2-%E2%80%94-A-Proven-Success.-Made-Better..mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/Having-Three-Eddy-Current-Array-Probes-In-One.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/Ectane-2-%E2%80%94-A-Proven-Success.-Made-Better..mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/Ectane-2-%E2%80%94-A-Proven-Success.-Made-Better..mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/Ectane-2-%E2%80%94-A-Proven-Success.-Made-Better..mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/Ectane-2-%E2%80%94-A-Proven-Success.-Made-Better..mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/Having-Three-Eddy-Current-Array-Probes-In-One.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/Having-Three-Eddy-Current-Array-Probes-In-One.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/Having-Three-Eddy-Current-Array-Probes-In-One.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/Having-Three-Eddy-Current-Array-Probes-In-One.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/Having-Three-Eddy-Current-Array-Probes-In-One.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/Having-Three-Eddy-Current-Array-Probes-In-One.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/specifications-sheet-ectane-2.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/specifications-sheet-magnifi-2.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/catalog-tubing-probes-9.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/specifications-sheet-ectane-2.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/specifications-sheet-ectane-2.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/specifications-sheet-magnifi-2.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/specifications-sheet-magnifi-2.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/catalog-tubing-probes-9.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/catalog-tubing-probes-9.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/surface-probe-catalog-9.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/application-note-keeping-pressure-vessels-safe-with-sharck-probe.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/application-note-finding-hydroforming-induced-cracks-in-pipe-liner-welds.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/surface-probe-catalog-9.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/surface-probe-catalog-9.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/application-note-keeping-pressure-vessels-safe-with-sharck-probe.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/application-note-keeping-pressure-vessels-safe-with-sharck-probe.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/application-note-finding-hydroforming-induced-cracks-in-pipe-liner-welds.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/application-note-finding-hydroforming-induced-cracks-in-pipe-liner-welds.pdf
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WYMIARY (SZER. X GŁ. X WYS.) 279,6 x 254,0 x 158,8 mm

WAGA Z akumulatorem: 6,8 kg / Bez 
akumulatora: 5,9 kg

OBJĘTOŚĆ 10 L 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE

ZASILANIA (WYBÓR
AUTOMATYCZNY) 

100-240 VAC, 50-60 Hz

KONFIGURACJA ZASILANIA Bezpośrednie VAC lub wymienne 
baterie 

TYP BATERII Akumulator litowo-jonowy, 
kompatybilny z DOT

CZAS PRACY NA ZASILANIU 
BATERYJNYM 8 godzin

CHŁODZENIE Zamknięte i bezwentylatorowe

ENKODERY 3-osiowe, kwadratura 
z indywidualną linią resetowania 

STEROWANIE ZDALNE Start; Stop; Równowaga; Następny 
plik 

INTERFEJS SIECIOWY 1000BASE-T

ROZPOZNAWANIE SONDY Automatyczne rozpoznawanie sondy 
i konfiguracja 

WILGOTNOŚĆ DZIAŁANIA 95%, bez kondensacji

ZGODNOŚĆ
ASME, EN 61010-1, CE, WEEE, FCC 
część 15B, ICES-003, AS/NZS CISPR 
22, RoHS

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 

SPECYFIKACJA OGÓLNA



KANAŁY 1, impuls-echo
WEWNĘTRZNY ODBIORNIK 

IMPULSOWY / ODBIORCZY 0-200 V / 0-70 dB / 0-40 dB DAC

FILTRY 4 filtry wybierane przez użytkownika
SZEROKOŚĆ PASMA 25 MHz

CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZETWORNIKA 5-20 MHz
CYFRYZACJA 12 bitów, 100 MHz

MAK. CZĘSTOTLIWOŚĆ PULSACJI Do 26 kHz

WYŚWIETLENIA W czasie rzeczywistym skanowania A,B,C

POMIAR GRUBOŚCI ŚCIANKI 50% cieńsza niż konkurencja
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA TURBINY Do 100RPS

KANAŁY 64, 128 lub 256
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚĆI 500 Hz – 4 MHz

MULTIPLEKSER SmartMUX ™
ZŁĄCZE Jedna lub podwójna tablica 160-pinowa

ZŁĄCZE ZAWNĘTRZNE 
MULTIPLEKSERA 41-stykowe złącze rozszerzonego ET

WYJŚCIE GENERATORA / NAPĘD 
CEWEK Do 20 Vpp

21Wróć do Spisu Treści

WEJŚCIA SONDY 8
CZĘSTOTLIWOŚĆ 160

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI 5 Hz – 10 MHz
GENERATORY / STEROWNIKI CEWEK 2

WYJŚCIE GENERATORA / NAPĘD 
CEWEK Do 20Vpp

TRYB WTRYSKU Multiplexed, Jednoczesny, Ciągły
ZAKRES ODBIORNIKA 41 dB, 23-64 dB

ROZDZIELCZOŚĆ 16 bitów
PRĘDKOŚĆ POBIERANIA PRÓBEK Do 50 000 próbek/s

WEJŚCIA SONDY 4
ROZSZERZONY ET 8
CZĘSTOTLIWOŚCI 5

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI 5 Hz – 250 kHz
GENERATORY / STATYSTYKI CEWEK 2

WYJŚCIA GENERATORA / NAPĘD 
CEWEK Do 20 Vpp

ZAKRES ODBIORNIKA 50 dB, 36-86 dB
WYJŚCIA SONDY 4

ROZSZERZONY ET 8
ZAKRES ODBIORNIKA 41 dB, 18-59 dB

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 

ECT

ECA / TECA / NFA

RFT I NFT / MFL

IRIS UT

ET - Badania Wiroprądowe / ECTANE® 2  
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REDDY®
Przenośne urządzenie wiroprądowe w technice ECA

NAJWAŻNIEJSZE CECHY URZĄDZENIA

 Konfiguracja - 32, 64 lub 96 – kanałów ECA

 Nowoczesny ekran dotykowy z pełnymi możliwościami PC

 Płynny oraz szybki interfejs badania oraz raportowania

 Przenośne urządzenie z programem Magnifi® GO

 Katalog podstawowych sond ECA oraz na indywidualne zamówienie 

 Obsługa sondy Sharck™ z pomiarem wielkości i głębokości wady  

w spoinach ze stali węglowej

 Sondy elastyczne I-Flex™

 Wzmocniona konstrukcja - spełnia wytyczne normy MIL-STD-810G  

 Alternatywa dla badań PT i MT

REDDY TO ZAAWANSOWANY I PRZENOŚNY DEFEKTOSKOP 

POWIERZCHNIOWY ECA

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA 
WIROPRĄDOWE W DIAGNOSTYCE

ZOBACZ FILM

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 

http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/Reddy-Turnkey-Eddy-Current-Array-Made-Portable.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/Reddy-Turnkey-Eddy-Current-Array-Made-Portable.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/Having-Three-Eddy-Current-Array-Probes-In-One.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/Reddy-Turnkey-Eddy-Current-Array-Made-Portable.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/Reddy-Turnkey-Eddy-Current-Array-Made-Portable.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/Reddy-Turnkey-Eddy-Current-Array-Made-Portable.mp4
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WYKRYWANIE I OKREŚLANIE 
PĘKNIĘĆ W SPOINACH ZE STALI 
WĘGLOWEJ

Sonda Sharck oparta jest na stycznej technologii ECA (TECA

™), która została specjalnie opracowana do pęknięć w stali

węglowej. Sonda umożliwia pomiar położenia i długość

pęknięć w powierzchni oraz określanie głębokości pęknięcia

do 7 mm (0,28 cala). Ponadto Sharck pozwala na

jednoczesne skanowanie lica, krawędzi spoiny oraz strefy

wpływu ciepła w celu wykrycia wzdłużnych lub

poprzecznych pęknięć, a to wszystko bez przygotowania

powierzchni lub usuwania powłoki lakierniczej.

OCENA KOROZJI NA 
PODŁOGACH ALUMINIOWYCH 
I ZE STALI NIERDZEWNEJ

Półelastyczne sondy ECA mogą dostosować się do krzywizn

powierzchni oraz innych cech geometrycznych, zapewniając

wystarczającą penetrację do skanu poprzez grube

aluminium lub stal nierdzewną (ponad 6.35 mm grubości).

Dzięki temu, rozwiązanie to ma możliwość detekcji oraz

charakteryzacji defektów korozyjnych takich jak zużycie

wykruszające i ubytki grubości dotyczące nawet jedynie 10%

grubości płyty.

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

Reddy specifications sheet

Magnifi SR specifications sheet

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 

REDDY®
Przenośne urządzenie wiroprądowe 
w technice ECA

http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/Ectane-2-%E2%80%94-A-Proven-Success.-Made-Better..mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/specifications-sheet-reddy.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/specifications-sheet-magnifi-sr.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/specifications-sheet-reddy.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/specifications-sheet-reddy.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/specifications-sheet-magnifi-sr.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/specifications-sheet-magnifi-sr.pdf
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REDDY®
Przenośne urządzenie wiroprądowe 
w technice ECA

WYKRYWANIE I OCENA KOROZJI PĘKNIĘĆ 
ZMĘCZENIOWYCH W STALACH 
WĘGLOWYCH

Sondy I-Flex są najbardziej wszechstronne z wszystkich sond ECA w przemyśle.

Dzięki ich zróżnicowanym kształtom oraz elastycznym korpusom, znajdują

zastosowanie w wielu różnorodnych aplikacjach. Sondy I-Flex są doskonałe do

wykrywania pęknięć wywołanych korozją (SCC) zarówno w metalach żelaznych

jak i nieżelaznych. Niezależnie od tego czy SCC występuje na rurociągach,

zbiornikach ciśnieniowych lub zbiornikach magazynowych (na stali węglowej lub

w przestrzeni wewnętrznej), uzyskane skany wykonane za pomocą sond I-Flex

pozwalają na efektywne wymiarowanie wykrytych skupisk nieciągłości.

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 
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KANAŁY 32, 64 lub 96

MULTIPLEKSER SmartMUX

PRĘDKOŚĆ POBIERANIA PRÓBEK Do 50 000 próbek/s

WYMIARY (SZER. X WYS. X GŁ.) 355 x 288 x 127 mm

WAGA 6,6 kg

WYŚWIETLACZ 26,4 cm

Bezbarwny (powłoka AR)

Odcisk antyodciskowy (powłoka 
oleofobowa)
3 mm chemicznie wzmocniona pokrywa 
szklana
Optycznie połączony wyświetlacz LCD 
i ekran dotykowy

ENKODERY 2 osie, kwadratura

ŁĄCZNOŚĆ Gigabit Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth®, 
HDMI®, USB 2.0 (× 3) 

SPECYFIKACJA OGÓLNA

ET - Badania Wiroprądowe / REDDY®  

ECA / ECT

KANAŁY ECA SmartMUX 32, 64 lub 96   /   ECT:4

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI 5 Hz – 10 MHz

CZĘSTOTLIWOŚCI ECA: 2 równocześnie   /   ECT: 4 
równocześnie

ZŁĄCZE ECA Złącze 160-pinowe

ZŁĄCZE ECT 19-stykowe Fischer   /   Złącze I/O 12-
stykowe Fischera

GENERATOR / STEROWNIK CEWEK Do 20 Vpp

ZAKRES ODBIORNIKA 41 dB, 23-64 dB

ROZDZIELCZOŚĆ 16 bitów

PRĘDKOŚĆ POBIERANIA PRÓBEK Do 50 000 próbek/s

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 
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LYFT®
Wykrywanie korozji przez izolację

NAJWAŻNIEJSZE CECHY URZĄDZENIA

 Szybszy od jakiegokolwiek innego systemu PEC

 Możliwość pracy w trybie skanowani i siatki

 Prędkość ruchu sondy do 75 mm/s

 Brak potrzeby oznaczania siatki 

 Blacha izolacyjna ocynkowana, aluminiowa, stalowa

 Obsługuje grubości ścianki do 100 mm, z izolacją do 300 mm 

 Maksymalna temperatura podczas badania do 120 stopni C

ZOBACZ FILM

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA 
WIROPRĄDOWE W DIAGNOSTYCE

http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/Lyft-Pulsed-Eddy-Current-Reinvented.mp4
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MODELE LYFT-PEC-GD: obsługuje siatki 
i dynamiczne skanowanie
LYFT-PEC-G: obsługuje tylko skanowanie 
siatki

WYMIARY (SZER. X WYS. X GŁĘB.) 355 x 288 x 127 mm 

WAGA Z akumulatorem 6,6 kg 

Bez baterii 5,7 kg 

OBJĘTOŚĆ 13 l

ZASILANIA 100-240 VAC, 50-60 Hz

ZASILANIA BEZPOŚREDNIE VAC lub baterie wbudowane

BATERIE Li-ion, kompatybilny z DOT, 6-8 godzin 

27Wróć do Spisu Treści

SPECYFIKACJA OGÓLNA

ET - Badania Wiroprądowe / LYFT®  

Lyft specifications sheet

Pulsed eddy current (PEC) probe catalog

Assessing Flow-Accelerated Corrosion with Pulsed Eddy Current

Understanding Lyft 1.2. PEC probe selestion and footprint

Elbow Components in Lyft 1.2. Software Workflow

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl
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EDDY CURRENT TESTING (ECT)
Podstawowa technika badań wiroprądowych

Metoda prądów wirowych (ECT) jest najlepszym rozwiązaniem

w przypadku badania rur nieżelaznych. Może wykrywać

i wymiarować defekty którymi dotknięte są rury, np. erozja

spowodowana parą, nieciągłości przy przegrodach, wżery oraz

pęknięcia. Prądy wirowe sprawdzają się szczególnie dobrze

w wykrywaniu wad pod przegrodami (separacjami).

W podstawowej sondzie wielocewkowej, dwie cewki wzbudzane

są prądem zmiennym. Cewki wytwarzają pole magnetyczne które

indukuje prądy wirowe wzdłuż obwodu rury.

Jeśli defekt zakłóca przepływ prądu wirowego, amplituda sygnału

zmienia się i jest mierzona przez jednostkę akwizycji. Przy użyciu

dwóch częstotliwość istnieje możliwość eliminacji zakłóceń

przegród i zachowania jedynie istotnych informacji o wadach.

Zastosowanie trzech lub czterech częstotliwości pozwala na

odróżnienie defektów od obiektów obcych (np. luźna śrubka), czy

metalicznych lub miedzianych elementów.

WYKRYWANIE I WYMIAROWANIE WAD: 

Erozja / Pęknięcia / Wżery

Wróć do Spisu Treści ET - Badania Wiroprądowe / Sondy do badania rurek / ECT

MOSIĄDZ
STAL

NIERDZEWNA 

TYTANALUMINIUM

MIEDŹ

NAJLEPSZA METODA DO 
KONTROLI RUREK 

NIEŻELAZNYCH

ROZWIĄZANIE DEDYKOWANE DO RÓŻNYCH ZAKRESÓW 
GRUBOŚCI ŚCIANKI I ŚREDNICY ZEWNETRZNEJ RUREK 

SONDY DO BADANIA RUREK
Eddyfi oferuje wiele różnych wzorów sond i technologii dostosowanych do wymagań

inspekcji, zapewniając wysokiej jakości wyniki. Sondy są dedykowane do kontroli rurek

z metali żelaznych i nieżelaznych. Kompatybilność przenośnych defektoskopów Ectane

i Reddy z sondami zapewnia szczegółową inspekcję wad ukrytych w rurkach,

podgrzewaczach wody, wymiennikach ciepła oraz pod sitami separacji i den sitowych.

ZOBACZ FILM

ECT BOBBIN —
STANDARD 

 Najwyższy stosunek jakości do

ceny na rynku

 Trwały i łatwy w użyciu

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/ECT-Technology-%E2%80%94-Bobbin-Probes.mp4
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EDDY CURRENT ARRAY TUBING 
TECHNOLOGY (ECA)
Prądy wirowe wielocewkowe

Technologia ECA jest najbardziej zaawansowaną techniką z wszystkich dostępnych systemów

do badań rur nieżelaznych. Konfiguracja szeregowa pozwala na inspekcję wysokiej

rozdzielczości bez konieczności strat przy prędkości badania. Sondy ECA mogą zostać użyte

do wykrywania i wymiarowania różnych typów wad takich jak korozja, wżery czy pęknięcia

(zarówno w osi jak i na obwodzie). Wady zlokalizowane w pobliżu lub pod przegrodami

i ściankami sitowymi mogą być łatwo wykryte przy zastosowaniu sond ECA.

Typowe sondy ECA wykorzystują kilka pojedynczych cewek umiejscowionych w specyficznym

wzorze wokół obwodu sondy. Cewki te są wzbudzane oraz odczytują dane w sekwencjach

multipleksowanych, które pozwalają na pełną inspekcję rury bez wzajemnego wpływu

pomiędzy pobliskimi cewkami, jednocześnie pozwalając na jednolitą czułość do

zlokalizowanych defektów niezależnie od ich umiejscowienia na rurze.

Wróć do Spisu Treści ET - Badania Wiroprądowe / Sondy do badania rurek / ECA

NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANA TECHNIKA DO 
KONTROLI RUREK Z METALI NIEŻELAZNYCH 

WYKRYNIE I WYMIAROWANIE WAD:  Erozja / Pęknięcia / Wżery

 Określanie pęknięć w osi i na obwodzie

 Optymalna rozdzielczość i jednolitość czułości dzięki 

technologii owalnej cewki 

 Szerszy zakres częstotliwości (HW do HF)  

 Maksymalna prędkość badania

 Lepsza wizualizacja- C- scan z długością obwodową oraz 

głębokością defektu

MULTIPLEKSOWA SONDA WYSOKIEJ 
ROZDZIELCZOŚCI 

ECA DEFHI® PROBE 

Oprogramowanie firmy Eddyfi, Magnifi® zapewnia najlepsze w swojej klasie

zobrazowanie C-scan. Zaawansowane przetwarzanie danych oraz wykrywanie

punktów charakterystycznych jak np. lokalizacja (separacji itp.), dostępne są

w celu zwiększenia efektywności wykrywania wad, lokalizacji oraz

charakteryzacji. W C-scan dostępne są krzywe wymiarowania w celu

zapewnienia szybszej analizy oraz raportowania.

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

DefHi probes specifications sheetcatalog-tubing-probes

Assessing Circumferential Cracking in Non-Ferromagnetic Heat

Exchanger Tubes

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/Ectane-2-%E2%80%94-A-Proven-Success.-Made-Better..mp4
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Metoda RFT jest najlepszą spośród dostępnych do badania

rur żelaznych. RFT ma równą czułość do wskazań ID oraz

OD i może wykrywać i wymiarować wady spotykane na

rurach, takie jak erozja związana z parą, nieciągłości przy

przegrodach czy wżery. Do pomiaru straty grubości

ścianki, wymiarowania wżerów czy też wykrywania wad

ukrytych przez przegrody dostępnych jest kilka projektów

sond.

RFT jest techniką transmisji poprzez obiekt, gdzie cewka

odbiorcza wykrywa linie strumienia, który przechodzi

przez ściany rury dwukrotnie. Cewki wykrywające są

oddzielone od cewki wzbudzającej o odległość będącą

odpowiednikiem dwóch lub trzech razy zewnętrznej

średnicy rury. RFT nadaje się do badań stali węglowej

takiej jak SA-179, SA-214, rur bojlerów, stali nierdzewnej

SS439, niklu i innych materiałów ferromagnetycznych.

Specjalna prezentacja graficzna techniki RFT nazwaną

płaszczyzną napięcia, może zostać wykorzystana do

dokładnych i wiarygodnych analiz sygnałów absolutnych.

W płaszczyznach napięcia, wady mogą być łatwo

wymiarowane pod kątem głębokości i objętości.

Dodatkowo, płaszczyzna napięcia pozwala na selekcję/

filtrowanie zmian przenikalności.

Oprogramowanie Eddyfi, Magnifi® oferuje najlepszą

w swojej klasie implementację płaszczyzny napięcia.

Pozwala na ekstrapolację wad długich i stosunkowo

cienkich, łatwe przechowywanie i odzyskiwanie

nominalnego sygnału rury oraz jednocześnie kompensację

dla wariacji materiałowych dla sygnałów absolutnych oraz

różnicowych.

SONDY RFT POZWALAJĄ WYKRYĆ I WYMIAROWAĆ 

WADY:  Erozji / Korozji / Ubytków
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REMOTE-FIELD TECHNOLOGY (RFT) 
Badanie w polu dalekim

STAL
NIERDZEWNA 

STAL
WĘGLOWA 

NIKIEL

KONTROLA RUR ŻELAZNYCH

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 
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NEAR-FIELD TECHNOLOGY (NFT)
Badanie w polu dalekim

Sondy są zaprojektowane do inspekcji rur ze stali węglowej z żebrowaniem aluminiowym

w chłodnicach. Konfiguracja cewek pozwala na wiarygodne wykrywanie wewnętrznych wad

takich jak korozja, erozja, wżery czy pękanie osiowe. Sondy osłonięte są rękawami ze stali

nierdzewnej.

ZOBACZ FILM

Wróć do Spisu Treści ET - Badania Wiroprądowe / Sondy do badania rurek / NFT

KONTROLA RUR ZE STALI WĘGLOWEJ 
Z ALUMINIOWYM ŻEBROWANIEM W CHŁODNICACH 

WYKRYNIE WAD

Erozja / Korozja /  Wżery / Pęknięcia osiowe

NFT BOBBIN PROBES

 Wykrywanie erozji, korozji, pęknięć w rurach 

ze stali węglowej  

 Korpus ze stali nierdzewnej 

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 
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http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/NFT-Technology-%E2%80%94-Near-Field-Probe.mp4
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NEAR-FIELD ARRAY 
TECHNOLOGY (NFA) 
Układ sond wielocewkowych

Sondy zostały zaprojektowane do inspekcji rur ze stali węglowej z żebrowaniem

aluminiowym w chłodziarkach i ferromagnetycznych wymiennikach ciepła.

Konfiguracja cewek pozwala na wiarygodne wykrywanie i wymiarowanie wad

wewnętrznych takich jak wżery, wewnętrzne pęknięcia ścian sitowych, wewnętrzna

erozja i utrata grubości ścianki.

Wróć do Spisu Treści ET - Badania Wiroprądowe / Sondy do badania rurek / NFA / MFL

KONTROLA RUR ZE STALI WĘGLOWEJ 
Z ALUMINIOWYM ŻEBROWANIEM W CHŁODNICACH 
I FERROMAGNETYCZNYCH WYMIENNIKÓW CIEPŁA

WYKRYWANIE I WYMIAROWANIE WAD PRZY POJEDYNCZYM 

PRZEJŚCIU SONDY :  Pęknięcia / Erozja / Ubytki

ZOBACZ FILM

OPTYMALNY POZIOM NACYCENIA – SILNY MAGNES 

CZUJNIKI MAGNETYCZNE WYKRYWAJĄCE POLE 
WYCIEKU

MAGNETIC FLUX LEAKAGE 
TECHNOLOGY (MFL) 
Wypływ strumienia magnetycznego 

ZOBACZ FILM

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 
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SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

NFA probes specifications sheet

Sizing Small Volumetric Defects in Fin-

Fan Air Cooler Tubes
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IRIS solutions specifications sheet 

High-Performance IRIS Testing Heat 

Exchanger Tubes

33

IRIS
Obrotowa sonda ultradźwiękowa

ZOBACZ FILM

Wróć do Spisu Treści ET - Badania Wiroprądowe / Sondy do badania rurek /  IRIS

KONTROLA RUR ŻELAZNYCH I NIEŻELAZNYCH 
 Dostępne w trzech częstotliwościach przystosowanych do różnych grubości ścianek 

i trzech różnych ogniskowych zoptymalizowanych pod kątem różnych średnic rur  

 Urządzenia centrujące o wysokiej wydajności 

ZESTAW IRIS

PEŁNY ZESTAW IRIS
 2 turbiny

 4 urządzenia centrujące

 3 przetworniki

 4 kable (20 m)

 1 adapter do przewodów rurowych

 1 zestaw naprawczy 

KOMPLETNY ZESTAW IRIS 
Z MIKRO-TURBINĄ  
 3 turbiny

 4 urządzenia centrujące

 4 przetworniki

 4 kable (20 m)

 1 adapter do przewodów rurowych

 1 zestaw naprawczy 

ZESTAW IRIS MICRO
 1 turbina

 1 urządzenie centrujące

 1 kabel (20 m)

WYKRYNIE WAD

Erozja / Pocienienia

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
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W zależności od geometrii badanej powierzchni Eddyfi ma w ofercie sodny sztywne,

półelastyczne, elastyczne oraz sondę łączącą cechy sodny sztywnej i półelastycznej. Cechy

poszczególnych sond pozwalają na badanie powierzchni płaskich oraz powierzchni

o złożonej geometrii.
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SPOINY ZE STALI WĘGLOWEJ 
SONDY SHARCK ™
Sondy Sharck łączą zalety sztywnych i pół-elastycznych sond. Ich sprężynujące zwoje

cewek dostosowują się do geometrii spoin, co umożliwia szybkie skanowanie pokrywy

spawanej w pojedynczym przejściu sondy. Sondy Sharck ™ wykorzystują technologię

TECA ™. Są używane do badania spawów ze stali węglowej.

SZYBKA KONTROLA PĘKNIĘĆ POWIERZCHNIOWYCH BEZ 
PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI 

 Kontrola powierzchni ze stali węglowej:

 AISI 1018, 1020, 1045, 1117, 4140

 SA516, 537, 387

 API 2W60

 ABS A131

 Wykrywanie i wymiarowanie pęknięć powierzchniowych

 Spoina obwodowa – minimalna średnica rury 25,4cm

 Spoina wzdłużna – minimalna średnica rury 40,6cm

 Brak konieczności usuwania farby i powłok ochronnych z badanej powierzchni

 ASTM E3052

Wróć do Spisu Treści ET - Badania Wiroprądowe / Sondy do badania powierzchni / Spoiny ze stali węglowej 

ZOBACZ FILM

Sharck probes spcifications sheet

Sharck fillet weld probe specifications sheet

Keeping pressure vessels safe with the sharck probe

SONDY DO BADANIA 
POWIERZCHNI

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/Sharck-%E2%80%94-ECA-Probes-for-Carbon-Steel-Weld-Crack-Detection-and-Depth-Sizing.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/Sharck-%E2%80%94-ECA-Probes-for-Carbon-Steel-Weld-Crack-Detection-and-Depth-Sizing.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/MFL-Technology-%E2%80%94-Magnetic-Flux-Leakage-Probe.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/Sharck-%E2%80%94-ECA-Probes-for-Carbon-Steel-Weld-Crack-Detection-and-Depth-Sizing.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/Sharck-%E2%80%94-ECA-Probes-for-Carbon-Steel-Weld-Crack-Detection-and-Depth-Sizing.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/Sharck-%E2%80%94-ECA-Probes-for-Carbon-Steel-Weld-Crack-Detection-and-Depth-Sizing.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/specifications-sheet-sharck-probe-1.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/specifications-sheet-fillet-weld-sharck.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/application-note-keeping-pressure-vessels-safe-with-sharck-probe-2.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/specifications-sheet-sharck-probe-1.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/specifications-sheet-sharck-probe-1.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/Ectane-2-%E2%80%94-A-Proven-Success.-Made-Better..mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/surface-probe-catalog-9.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/specifications-sheet-fillet-weld-sharck.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/specifications-sheet-fillet-weld-sharck.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/application-note-keeping-pressure-vessels-safe-with-sharck-probe-2.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/application-note-keeping-pressure-vessels-safe-with-sharck-probe-2.pdf
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 Zgodne z Ectane ® 2 i Reddy ™

 Jednopunktowe badanie m.in. rur, dysz, łopatek turbin, kół

Wróć do Spisu Treści ET - Badania Wiroprądowe / Sondy do badania powierzchni / Powierzchnie o złożonej geometrii 

I-Flex

I-Flex probes specifications sheet

Universal I-Flex™ Manual Pipe Scanner specifications sheet

Finding Hydroforming-Induced Cracks in Pipe Liner Welds

POWIERZCHNIE O ZŁOŻONEJ 
GEOMETRII
Elastyczne sondy ECA I-Flex i T-Flex

T-Flex

UNIWERSALNY SKANER  I-Flex DO RUR

 Kompatybilny z Reddy i Ectane ® 2

 Zewnętrzny zakres średnicy rury 42-170mm

 Szybkie skanowanie

 Urządzenie zaciskowe, bez konieczności użycia narzędzi

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 

ZOBACZ FILM

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/specification-sheet-i-flex-en-1.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/specifications-sheet-universal-i-flex-manual-pipe-scanner-1.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/application-note-finding-hydroforming-induced-cracks-in-pipe-liner-welds-2.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/specification-sheet-i-flex-en-1.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/specification-sheet-i-flex-en-1.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/Having-Three-Eddy-Current-Array-Probes-In-One.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/Having-Three-Eddy-Current-Array-Probes-In-One.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/RFT-Technology-%E2%80%94-Dual-Driver-Probe.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/Having-Three-Eddy-Current-Array-Probes-In-One.mp4
hthttp://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/Having-Three-Eddy-Current-Array-Probes-In-One.mp4
hthttp://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/Having-Three-Eddy-Current-Array-Probes-In-One.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/Ectane-2-%E2%80%94-A-Proven-Success.-Made-Better..mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/surface-probe-catalog-9.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/specifications-sheet-universal-i-flex-manual-pipe-scanner-1.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/specifications-sheet-universal-i-flex-manual-pipe-scanner-1.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/application-note-finding-hydroforming-induced-cracks-in-pipe-liner-welds-2.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/application-note-finding-hydroforming-induced-cracks-in-pipe-liner-welds-2.pdf
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 Wady w materiałach ferromagnetycznych

 ASTM E2905

 Rozmiar S, M, L

 Alternatywa dla badań MT, PT, UT

 Kompatybilny z Reddy i Ectane ® 2

Wróć do Spisu Treści ET - Badania Wiroprądowe / Sondy do badania powierzchni / Badanie przekładni 

Ectane 2 specifications sheet

Reddy speccifications sheet

Standard surface ECA probe summary

ECA gear probe specifications sheet

Detecting Surface Cracking in Gears to Extend Their Useful Lives

SONDY ECA DO BADANIA 
PRZEKŁADNI 
Górnictwo i Lotnictwo 

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 

http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/specifications-sheet-ectane-2-1.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/specifications-sheet-reddy-1.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/standard-surface-eca-probes-summary-2.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/specifications-sheet-eca-gear-probes.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/detecting-surface-cracking-gears-extend-lives.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/specifications-sheet-ectane-2-1.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/specifications-sheet-ectane-2-1.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/specifications-sheet-reddy-1.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/specifications-sheet-reddy-1.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/standard-surface-eca-probes-summary-2.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/standard-surface-eca-probes-summary-2.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/specifications-sheet-eca-gear-probes.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/specifications-sheet-eca-gear-probes.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/detecting-surface-cracking-gears-extend-lives.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/detecting-surface-cracking-gears-extend-lives.pdf
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 Wykrywanie wad w materiałach ferromagnetycznych 

i nieferromagnetycznych 

 Powierzchnie zakrzywione (rury, zbiorniki) i płaskie 

 Elastyczna powierzchnia styku dostosowana do zmian wysokości 

Wróć do Spisu Treści ET - Badania Wiroprądowe / Sondy do badania powierzchni / 
Powierzchnie zakrzywione / Spoiny i powierzchnie gładkie

Robotizing Eddy Current Array to Find StressCorrosion Cracks in 

Stainless Steel Canisters

POWIERZCHNIE 
ZAKRZYWIONE
Sondy półelastyczne 

 Wykrywanie wad w materiałach nieferromagnetycznych

 Elastyczna powierzchnia styku odporna na tarcie

 Rozmiar S, M

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

SPOINY I POWIERZCHNIE 
GŁADKIE
Sondy Padded ECA 

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/application-note-robotizing-eca-to-find-aiscc-in-stainless-steel-canisters-1.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/Ectane-2-%E2%80%94-A-Proven-Success.-Made-Better..mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/surface-probe-catalog-9.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/application-note-robotizing-eca-to-find-aiscc-in-stainless-steel-canisters-1.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/application-note-robotizing-eca-to-find-aiscc-in-stainless-steel-canisters-1.pdf


URZĄDZENIA DO PRACY 
NA LINII PRODUKCYJNEJ 

ELOTEST PL500 - DUŻA PRĘDKOŚĆ, WYSOKA CZUŁOŚĆ I 
ROZDZIELCZOŚĆ BADANIA W PEŁNI CYFROWE 
PRZETWARZANIE OBRAZU 

ELOTEST IS - AUTOMATYCZNA KONTROLA I OCENA – PRODUKCJA 
MASOWA – LINIE PRODUKCYJNE

38Wróć do Spisu Treści ET - Badania Wiroprądowe / Urządzenia do pracy na linii produkcyjnej

Kontroler mikroprocesowy oraz interfejsy komunikacyjne umożliwiają łatwą integrację

jednostki ze sterowaniem linii produkcyjnej i procedurami testowymi. Klawiatura

9-klawiszowa. Możliwość zapisania w pamięci jednostki oraz wywołania przez operatora 64

ustawień miernika przy użyciu interfejsu RS232. Pamięć sygnału pozwalająca na zapis

i wydruk przebiegu sygnału referencyjnego. Ocena wad może być konfigurowana przy użyciu

bramek różnego typu.

ZOBACZ FILM SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

MOTORYZACJA

 kontrola części samochodowych: tłoki

silników spalinowych, skrzynie korbowe, tuleje

głębinowe, łożyska, złącza kuliste, wały kardanowe

ZOBACZ FILM

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

Jednokanałowy miernik umożliwiający

prowadzenie zautomatyzowanych badań

wiroprądowych, zaprojektowany z klasą ochrony

IP54. Urządzenie może być zintegrowany

z istniejącym systemem przy minimalnych

nakładach. Zakres częstotliwości od 10 Hz do 12

MHz, uniwersalny filtr sygnału i interfejs I/O.

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

ELOTEST IS3 

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 

Kompaktowe urządzenie zaprojektowane do

pracy na linii. Niewiarygodnie ciche i stabilne

z szerokością pasma 100kHz dla badanego

sygnału i inspekcją 100m/s z dokładnością 1mm.

Polecany przy badaniu długich elementów np.

drutów, szyn kolejowych oraz połączeń

nitowanych.

ttp://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/05/Eddy-Current-High-Speed-Sorting-Demonstration-YouTube.mp4
ttp://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/05/Eddy-Current-High-Speed-Sorting-Demonstration-YouTube.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/MFL-Technology-%E2%80%94-Magnetic-Flux-Leakage-Probe.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/05/Eddy-Current-High-Speed-Sorting-Demonstration-YouTube.mp4
ttp://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/05/Eddy-Current-High-Speed-Sorting-Demonstration-YouTube.mp4
ttp://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/05/Eddy-Current-High-Speed-Sorting-Demonstration-YouTube.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/03/Elotest-IS.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/03/Eddy-Current-Inline-Inspection-with-Magnetizing-Yoke-1.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/03/Eddy-Current-Inline-Inspection-with-Magnetizing-Yoke-1.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/MFL-Technology-%E2%80%94-Magnetic-Flux-Leakage-Probe.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/03/Eddy-Current-Inline-Inspection-with-Magnetizing-Yoke-1.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/03/Eddy-Current-Inline-Inspection-with-Magnetizing-Yoke-1.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/03/Eddy-Current-Inline-Inspection-with-Magnetizing-Yoke-1.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/03/Elotest-IS3.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/03/Elotest-PL500.compressed.pdf


ELOTEST IS500 Box / ELOTEST IS500 19”
WYKRYWANIE PĘKNIĘĆ ORAZ/LUB INSPEKCJA STRUKTURALNA  -
PRZEMYSŁ OBRÓBKI METALI 

39Wróć do Spisu Treści ET - Badania Wiroprądowe /  Urządzenia do pracy na linii produkcyjnej / Systemy inspekcyjne

Pełna dynamika 96 dB w zakresie częstotliwości od 10

Hz do 12 MHz. Cyfrowy łańcuch przetwarzania sygnału

po stronie niskich częstotliwości (po demodulacji),

z pasmem 10kHz i możliwością szybkiego (32kHz)

multipleksowania (sonda do sondy).

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

Elotest PL600 jest urządzeniem cyfrowym

zapewniającym maksymalną wiarygodność inspekcji

poprzez pełne monitorowanie systemu oraz sond.

Dodatkowo interfejs użytkownika stworzony specjalnie

pod aplikacje w celu maksymalnego uproszczenia

obsługi zapewnia szybkie i komfortowe badanie

elementów.

SYSTEMY INSPEKCYJNE
Lotnictwo i kolejnictwo

ELOSCAN 
System EloScan został zaprojektowany głównie do kontroli podzespołów

lotniczych. Dzięki bardzo uniwersalnej konstrukcji system może skanować

złożone geometrie, które wymagają bardzo precyzyjnego prowadzenia sondy

(zastosowanie robota) i wysokiej powtarzalności, a obrotowa płyta zapewnia

stałą prędkość obrotową i precyzyjne pozycjonowanie elementów, które mają

być kontrolowane.

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

ELOTEST PL600 

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 

http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/IS500_Box_ENG-Screen_2013.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/03/EloScan.pdf
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STAL
WĘGLOWA 

ELOBOLT 

Nowoczesny i przyszłościowy system kontroli kół samolotu zoptymalizowany dla kontroli 

powierzchni, kontroli ukrytych pęknięć, pomiaru przewodności oraz kontroli średnicy otworu.

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
SYSTEMY INSPEKCYJNE
Lotnictwo i kolejnictwo

Ręczny system do kontroli szyn

kolejowych w trakcie eksploatacji

zatwierdzony przez Deutsche Bahn

Network. Dedykowane do

wykrywania wad typu HeadCheck

oraz innych wad powierzchniowych

mogących stwarzać zagrożenie

w transporcie kolejowym. System

wózkowy jest wykonany z ultra-

lekkiego włókna węglowego i może

być obsługiwany przez jednego

Operatora. Wózek można montować

i demontować bez użycia narzędzi

w ciągu kilku minut.SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 

ELOWHEEL

DRAISINE WPG D340 

ZOBACZ FILM

ZOBACZ FILM

http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/03/EloWheel.compressed.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/ELOBOLT_brochure_7-24-15.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/03/Draisine_WPG.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/03/Eddy-Current-Automatic-Aircraft-Wheel-Inspection-1.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/03/Eddy-Current-Automatic-Aircraft-Wheel-Inspection-1.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/MFL-Technology-%E2%80%94-Magnetic-Flux-Leakage-Probe.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/03/Eddy-Current-Automatic-Aircraft-Wheel-Inspection-1.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/03/Eddy-Current-Automatic-Aircraft-Wheel-Inspection-1.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/03/Eddy-Current-Automatic-Aircraft-Wheel-Inspection-1.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/03/Eddy-Current-Rail-Testing-1.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/03/Eddy-Current-Rail-Testing-1.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/MFL-Technology-%E2%80%94-Magnetic-Flux-Leakage-Probe.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/03/Eddy-Current-Rail-Testing-1.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/03/Eddy-Current-Rail-Testing-1.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/03/Eddy-Current-Rail-Testing-1.mp4
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ELOTEST HST 
Ręczny wózek Elotest HST został zaprojektowany

do nieniszczących badań twardości materiału-

wielkoformatowe płyty stalowe. Urządzenie

wykorzystuje nową metodę opracowaną przez

Rohmann GmbH – Eddy +. Dzięki wyposażeniu

w akumulator urządzenie jest niezależne od źródła

zasilania.

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

ROTORY

Rotor kompaktowy EC15 w obudowie aluminiowej anodowej do badania materiałów

zaokrąglonych, takich jak druty, pręty i rury w zakresie od 1,5mm do 15mm. Wykrywa wady

wzdłużne i poprzeczne. Łatwy w montażu do linii, wyposażony w silnik z napędem 24V przy

prędkości 3000 obr./min.

OPROGRAMOWANIE

Oprogramowanie proponowane przez firmę Eddyfi pozwala na szybką analizę 

otrzymanych wyników badań oraz łatwą archiwizację. Wyniki badań wraz z ich 

analizą i interpretacją stanowią sedno w diagnostyce. Polecane rozwiązania są 

gwarancją uzyskania rzeczywistych wyników badań.

Magnifi ® 
NIEZAWODNE OPROGRAMOWANIE DO ANALIZY 
DANYCH – BADANIE POWIERZCHNI ORAZ RUR 

 Precyzyjne pozycjonowanie wad  

 Ulepszony kreator konfiguracji  

 Szybka i precyzyjna analiza danych  

 Podgląd wyników w czasie rzeczywistym – kopie zapasowe, przywracanie, 

importowanie danych  

 Wizualizacja: wykresy paskowe, krzywa Lissajous, C-skan 2D i 3D, A-skan   

 Zgodny z Ectane, Ectane ® 2 , TC7700 i MS5800 (z wyłączeniem IRIS)  

 Wersje 32-bitowe i 64-bitowe dla systemu Windows 7 

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 

http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/Elotest_HST_eng_6_2016.pdf
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TubePro

PRZEMYSŁ ENERGETYCZNY I PETROCHEMICZNY 

 Kompatybilny z Magnifi®   

 Wymienniki ciepła, kotły skraplacze    

 Modelowanie w 3D  

 Mapowanie i projektowanie w 2D 

SCANALYZER 
Oprogramowanie z zobrazowaniem C-scan. Dzięki funkcji skanowania seryjnego

i archiwizacji idealne do zastosowania w warunkach produkcyjnych.

Oprogramowanie ScanAlyzer to nowoczesne oprogramowanie do analizy,

automatycznej oceny i archiwizacji w zakresie badań ET.

 Wyświetlanie w trybie offline, wybrana faza i długość wektora  

 Geometryczny pomiar wad  

 Automatyczne przechowywanie danych pomiarowych (ocena i generowanie 

raportów w oparciu o ustawienia domyślne zainstalowane przez 

administratora)

STEROWNIKI SKANERA

 Rotor z analogowym enkoderem pomiaru głębokości

 Rotor z cyfrowym enkoderem pomiaru głębokości

 Ręczny skaner X / Y z enkoderem

 Robot (system EloScan)

STEROWNIKI URZĄDZEŃ

 ELOTEST B300 / PL300

 ELOTEST IS500 / PL500

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 

ET - Badania Wiroprądowe / Oprogramowanie

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

Magnifi specifications sheet

State-of-the-Art RFT — Meeting the Ferromagnetic Tube 

Challenge

http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/specifications-sheet-magnifi.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/state-of-the-art-rft-meeting-ferromagnetic-tube-challenge.pdf-1.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/specifications-sheet-magnifi.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/specifications-sheet-magnifi.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/state-of-the-art-rft-meeting-ferromagnetic-tube-challenge.pdf-1.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/state-of-the-art-rft-meeting-ferromagnetic-tube-challenge.pdf-1.pdf
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BADANIA ULTRADŹWIĘKOWE 
Badania ultradźwiękowe dają szerokie spektrum zastosowań w przemyśle metalurgicznym,

energetycznym, kolejowym, lotniczym jak i w branżach pokrewnych również opartych na

spawalnictwie. Badania ultradźwiękowe (badania UT) są wykorzystywane w badaniach

prowadzonych podczas odbioru, produkcji, kontroli końcowej lub okresowej podczas

eksploatacji. Zastosowanie badań ultradźwiękowych wiąże się w dużym stopniu z możliwością

kompleksowego badania elementów przy stosunkowo niskich kosztach przeprowadzania

badań w odniesieniu do innych metod badań nieniszczących. Badania UT są najczęściej

prowadzone zamiennie z badaniami RT.

Wróć do Spisu Treści

Współczesne badania nieniszczące UT opierają się na możliwości pełnej

rejestracji wyników badań w postaci zobrazowań A, B, C- scan oraz zastosowaniu

nowoczesnych technik ultradźwiękowych opartych na głowicach

wieloprzetwornikowych (mozaikowych) w systemie Phased Array (PA) czy

metodzie opartej na zjawisku dyfrakcji fali (TOFD).

Badania nieniszczące UT są stosowane przy badaniu obiektów wykonanych ze

stali ferrytycznych, austenitycznych, aluminium, magnezu, miedzi, stopów

miedzi, ołowiu, niklu, materiałów kompozytowych, takich jak m.in. blachy,

odlewy, pręty, odkuwki oraz przy badaniu złączy spawanych (spoiny). Casp

System Sp. z o. o. w zakresie badań UT jest dystrybutorem rozwiązań

proponowanych przez firmę Silverwing i ScanMaster.

MOŻLIWOŚĆ KONTROLI W CZASIE
PROCESU PRODUKCJI I EKSPLOATACJI

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 

UT – Badania Ultradźwiękowe 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM SPECJALISTĄ
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BRANŻE

ENERGETYKA PETROCHEMIA

GAZOWNICTWO

KOLEJNICTWO

LOTNICTWO MOTORYZACJA 

RUROCIĄGI

UT – Badania Ultradźwiękowe 

NASI PARTNERZY

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 



Zróżnicowanie systemów do badań ultradźwiękowych pozwala odpowiednio je dopasować do różnych badań prowadzonych on-line i off-line jako wysoko

zautomatyzowanych lub ręcznych stanowisk inspekcji w cyklu produkcyjnym. Systemy serii AS-200 zostały zaprojektowane dla zapewnienia wysokich wymogów

stawianych kontroli jakości w przemyśle ciężkim takim jak walcownie stali i aluminium oraz odlewnie. Z kolei UT-MATE jest dedykowany do pracy na linii

produkcyjnej w przemyśle motoryzacyjnym oraz przy wytwarzaniu komponentów zgrzewanych.
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URZĄDZENIA IN-LINE 

Wróć do Spisu Treści

ZOBACZ FILM

AS-200E: Walcownie
BADANE ELEMENTY: Rury spawane 
elektrycznie (ERW) ze szwem wzdłużnym

AS-200P: Walcownie
BADANE ELEMENTY: Blachy walcowane na 
gorąco od grubości 6 mm

ZOBACZ FILM

AS-200S: Walcownie
BADANE ELEMENTY: Rury spawane łukiem 
krytym spiralnie lub wzdłużnie 

UT – Badania Ultradźwiękowe /Urządzenia in-line

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 

http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/03/ERW-Pipe-Ultrasonic-Inspection-System.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/03/ERW-Pipe-Ultrasonic-Inspection-System.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/MFL-Technology-%E2%80%94-Magnetic-Flux-Leakage-Probe.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/03/ERW-Pipe-Ultrasonic-Inspection-System.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/03/ERW-Pipe-Ultrasonic-Inspection-System.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/03/ERW-Pipe-Ultrasonic-Inspection-System.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/03/Spiral-SAW-Pipe-Ultrasonic-Inspection-Systems-Including-100-Body-Inspection.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/03/Spiral-SAW-Pipe-Ultrasonic-Inspection-Systems-Including-100-Body-Inspection.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/MFL-Technology-%E2%80%94-Magnetic-Flux-Leakage-Probe.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/03/Spiral-SAW-Pipe-Ultrasonic-Inspection-Systems-Including-100-Body-Inspection.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/03/Spiral-SAW-Pipe-Ultrasonic-Inspection-Systems-Including-100-Body-Inspection.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/03/Spiral-SAW-Pipe-Ultrasonic-Inspection-Systems-Including-100-Body-Inspection.mp4
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 Zawiera wszystkie systemy mechaniczne, kontrolne, ultradźwiękowe 

i oprogramowanie  

 Ilość kanałów ultradźwiękowych jest odpowiednio dobierana do wymagań aplikacji 

(pokrycie powierzchni produktu) lub użytkownika  

 Możliwość badań on-line i off-line w cyklu produkcyjnym  

 Wykrywanie wad może być powiązane z alarmami wizualnymi 

i dźwiękowymi, znakowaniem obszarów farbą jak również dostępne 

w postaci raportów 

Wróć do Spisu Treści UT – Badania Ultradźwiękowe / Urządzenia in-line

AS-200L
Rury spawane łukowo 

NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE TYPY WAD
 Podłużne oraz poprzeczne wady w spoinach 

 Rozwarstwienia w strefie wpływu ciepła (SWC) 

 Rozwarstwienia i wady w zakończeniach rur 

GŁÓWNE CECHY SYSTEMU
 Zgodność z popularnymi normami przemysłowymi: 

 API 5L/ISO 3183 

 Shell DEP-31.40.20.37-Gen. 

 DNV-OS-F101 

 inne na zamówienie

 Głowice dostępne w konfiguracjach zarówno ruchomych jak i statycznych 

 Automatyczne podążanie za spoiną poprzez laser lub też linię pilotującą 

 Przewody ekranowane (RFI) oraz defektoskop ultradźwiękowy 

zaprojektowany z uwzględnieniem doskonałego stosunku impulsów do 

szumów  (SNR) 

 Niskie koszty utrzymania i długi czas możliwej eksploatacji 

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 

AS-200S



47Wróć do Spisu Treści UT – Badania Ultradźwiękowe / Urządzenia in-line

UT-MATE
Motoryzacja

BADANIE ZGRZEIN PUNKTOWYCH

 Łatwe w obsłudze urządzenia z intuicyjnym menu 

 Praktycznie nieograniczona liczba badanych połączeń zgrzewanych pokrywająca 

całą gamę elementów wytwarzanych w przemyśle samochodowym które mogą 

być kontrolowane 

 Automatyczna klasyfikacja zgrzeiny, oparta na zaawansowanych algorytmach 

opracowanych z w odniesieniu do skorelowanych danych  z wyników testowych 

wykonanych na elementach zgrzewanych Klienta 

 Automatyczne generowanie raportów z inspekcji 

 Wbudowana łączność z siecią 

 Szeroka opcja zarządzania danymi z badań służąca analizie statystycznej procesu 

oraz pełnemu wykorzystaniu badań do celów sprzężenia zwrotnego na produkcji

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 
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SYSTEMY ZANURZENIOWE

Wróć do Spisu Treści

Systemy zanurzeniowe korzystają z rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w wodzie,

a wykorzystanie specjalnych głowic zanurzeniowych pozwala na uzyskiwanie wysoce

skoncentrowanej i stabilnej fali ultradźwiękowej w badanym elemencie. Koncentracja

wiązki ultradźwiękowej ma znaczenie ze względu na możliwość wykrywania

stosunkowo małych wad w porównaniu z techniką klasyczną kontaktową. Główne

zastosowanie techniki zanurzeniowej ma zastosowanie w badaniach elementów

o regularnych kształtach takich jak dyski, pierścienie łożysk itp. Zastosowanie

precyzyjnych manipulatorów pozwala na badanie bardziej skomplikowanych struktur

takich jak np. powierzchnie łopatek.

ZOBACZ FILM SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

LS-500 LS-200

LS-200/500BR LS-200/500BI

UT – Badania Ultradźwiękowe / Systemy zanurzeniowe 

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 

http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/Immersion-Ultrasonic-Inspection-Standard-System.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/Immersion-Ultrasonic-Inspection-Standard-System.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/MFL-Technology-%E2%80%94-Magnetic-Flux-Leakage-Probe.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/Immersion-Ultrasonic-Inspection-Standard-System.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/Immersion-Ultrasonic-Inspection-Standard-System.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/Immersion-Ultrasonic-Inspection-Standard-System.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/Immersion-FlyerA4-Address-3-2_5_16-3.pdf


LS-50

 Został zaprojektowany jako alternatywny system w stosunku do dużych 

projektowanych systemów zanurzeniowych serii LS-200 oraz LS-500 

LS-500

 Dyski, łopatki, pręty, kęsy  

 Budowa modułowa  

 Wysoka odporność na zakłócenia elektromagnetyczne defektoskopu 

ultradźwiękowego  

 Duża ilość kanałów oraz bramek pozwala uzyskiwać obrazy C-scan i B-scan

w czasie rzeczywistym  

 Posiada funkcje analizy, pomiarów, oszacowania współczynnika SNR oraz oceny 

wad

LS-200

 Dyski, pierścienie, tarcze, wały   

 Niezawodny w trybie pracy wielozmianowej w warunkach przemysłowych  

 System zintegrowany: mechanika skanująca, systemy sterowania napędami, 

elektronika ultradźwiękowa oraz oprogramowanie do zbierania i przetwarzania 

danych

 Wysoka dokładność mechaniki skanującej daje wyjątkową rozdzielczość 

i powtarzalność we wszystkich płaszczyznach i kierunkach pozwalając na 

skanowanie złożonych elementów

LS-200/500BR

 Elementy długie: pręty, rury 

 Doskonała rozdzielczość wad znajdujących się blisko powierzchni, 

 Niespotykana moc penetracji i wysoka odporność na zakłócenia 

elektromagnetyczne  

 Wymienne uchwyty przetworników z prowadzeniem mechanicznym do 

skanowania prętów, sztab i kęsów w trybie jednostkowym lub wieloobszarowym 

 Bardzo rozbudowane oprogramowanie do działania w czasie rzeczywistym 

jak również po pomiarach, zawiera narzędzia do analizy pomiaru, oceny

sygnał/zakłócenia oraz zaawansowanej oceny wad

LS-200/500BI 

 Łożyska toczone  

 System zanurzeniowej inspekcji ultradźwiękowej, oparty na systemie 

LS-200

49Wróć do Spisu Treści UT – Badania Ultradźwiękowe / Systemy zanurzeniowe
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DS-200PI

Półprodukty płaskie: blachy, płyty (w tym płyty kompozytowe)

DS-200I
Dyski dużych silników, odkuwki dużego formatu, wały, osie

 Możliwość zastosowania techniki phased array

 Wysoka dokładność mechaniki skanujące

UT – Badania Ultradźwiękowe / Systemy zanurzeniowe

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/03/DS-200i.pdf
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STRUMIENIOWE
SYSTEMY INSPEKCJI

Aplikacja przeznaczona do badań elementów tworzonych na podstawie kompozytów

i laminatów.

LOTNICTWO: elementy poszycia samolotu, skrzydła, stateczniki, elementy wytwarzane

z kompozytu węglowego na potrzeby przemysłu lotniczego.

Systemy dyszowe mają zastosowanie w badaniu skomplikowanych elementów

wykorzystywanych między innymi w lotnictwie. Technika bazuje na przepuszczaniu wiązki

przez badany element – pozwala to na skuteczne przeskanowanie elementów zbudowanych

na zasadzie łączenia laminatu takich jak kompozyty węglowe czy składające się z innych

materiałów wchodzących w skład laminatu. Technika w sposób doskonały pozwala na

prowadzenie dysz zgodnie z geometrią elementu, co eliminuje problemy związane

z powtarzalnością oraz kwestią sprzężenia akustycznego. Zobrazowanie typu C-scan

(mapowanie powierzchni) ukazuje wady typu delaminacja (rozwarstwienie), wtrącenia,

zaparowania, grubość kompozytu oraz bieżący pomiar grubości np. kompozytu.

ZOBACZ FILM SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

DS-200S
System do badania struktur kompozytowych 

Wieloosiowy system ultradźwiękowy squirter został zaprojektowany

i opracowany do szybkiej i niezawodnej kontroli elementów kompozytowych jak

również pozostałych o złożonej geometrii. System charakteryzuje wytrzymała

konstrukcja bramowa robota skanującego, z dwoma niezależnymi ramionami

manipulatorów działającymi w ciasnych granicach tolerancji dla dokładności,

powtarzalności względem dużych rozmiarów. Kontrola odbywa się poprzez

strumień wody (squirter) realizujący badanie UT z wykorzystaniem techniki echa

typu: puls – echo (P-E) lub techniki przepuszczania (P-P), Opcjonalnie system

pozwala na jednoczesne skanowanie z wykorzystaniem obu technik

jednocześnie (P-E oraz P-P)

 Squirter (strumień) - szeroki zakres doboru wielkości dysz ze względu na

średnicę strumienia oraz dobór głowicy ultradźwiękowej

 System wielokanałowy - możliwość doboru kilku par dysz w celu zwiększenia

prędkości skanowania

 Przetworniki ultradźwiękowe - przetworniki typu zanurzeniowego o zakresie

częstotliwości od 0.5 – 25MHz

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

UT – Badania Ultradźwiękowe / Strumieniowe systemy inspekcji 

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 

http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/04/Strumieniowe-systemy-1.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/04/Strumieniowe-systemy-1.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/MFL-Technology-%E2%80%94-Magnetic-Flux-Leakage-Probe.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/04/Strumieniowe-systemy-1.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/04/Strumieniowe-systemy-1.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/04/Strumieniowe-systemy-1.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/04/Squirter-based-Inspection-systems-Brochure.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/03/System-DS200S-Sqiurter_konkurs.pdf
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SYSTEMY SPECJALNE

Systemy automatycznej kontroli ultradźwiękowej są przeznaczone do badań

podzespołów kolejowych takich jak osie zestawów kołowych, koła i obręcze zarówno

w procesie produkcyjnym jak i eksploatacyjnym. Wśród dostępnych rozwiązań są

również systemy do badań szyn kolejowych w czasie ich eksploatacji.

LFS-300
Energetyka

BADANE ELEMENTY: duże, obrotowe, symetryczne odkuwki i odlewy: kute dyski

kompresorów i turbin montowanych w stacjonarnych turbinach dla energetyki.

Obrotowa platforma wyposażona w uchwyt obróbkowy pozwala na montaż na

stanowisku badanych elementów w pozycji pionowej, a tym samym dostęp do

wszystkich powierzchni. Specjalnie zaprojektowane manipulatory umieszczone

na ramieniu robota mogą być wyposażone w dużą ilość przetworników

pozwalając tym samym na podniesienie wydajności i skrócenie czasu badania.

Możliwość zobrazowanie C-scan i B-scan w czasie rzeczywistym oraz prezentacja

wybranego sygnał A-scan.

UT – Badania Ultradźwiękowe / Systemy specjalne 

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 



53Wróć do Spisu Treści

AS-200W
Kolejnictwo

Seria AS-200W jest w pełni skomputeryzowanym oraz zautomatyzowanym

ultradźwiękowym systemem do inspekcji obręczy kół pojazdów szynowych. Jest

przeznaczona zarówno do pracy w linii produkcyjnej jak i zakładach naprawczych.

Łatwy w użyciu interfejs operatora pozwala na wykorzystanie systemu do

specyficznych zadań. Mechanika systemu oraz możliwość swobodnego

programowania pozwalają adaptować system do stosowania dla kół o różnym

kształcie i różnej wielkości.

AS-200A
Kolejnictwo

W pełni skomputeryzowany, zautomatyzowany ultradźwiękowy system do 

inspekcji osi zestawów kołowych w zakładach naprawczych. 

 W pełni zintegrowane oparte o PC dostosowane do potrzeb Klienta 

rozwiązanie do badania osi zestawów kołowych  

 Automatyczne przestawianie i pozycjonowanie do różnych typów osi 

 Prosty w obsłudze pulpit sterowniczy operatora z monitorem – ocena wad 

w czasie rzeczywistym na obrazie B-scan

 Szczegółowa dokumentacja dla wyników pomiarów na potrzeby 

raportowania i archiwizacji 

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 
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SFB-100
Kolejnictwo

Ultradźwiękowy system do wykrywania wad w szynach kolejowych przy dużych

prędkościach z oceną wyników badania i możliwością prowadzenia dokumentacji dla

torowisk.

 W pełni zintegrowany, zautomatyzowany system posiadający od 1 do 24 kanałów

 Szybkość badania do 100km/h (60 mph.), w zależności od warunków powierzchni,

z prezentacją wyników z wielu kanałów na jednym ekranie, z możliwością powrotu

do wady w obrębie 20 cm (8 cali)

 Programowanie do 32 bramek na kanał zapewnia uzyskiwanie obrazów B-scan

w czasie rzeczywistym

 Proste sterowanie systemem z poziomu pulpitu sterowniczego operatora

 Sygnał A-scan i B-scan prezentowany na podłużnym przekroju szyny dla każdego

przetwornika

SFB-50
Kolejnictwo

System SFB-50 jest systemem modułowym, opartym na ultradźwiękowym

systemie PC. System przygotowany do pozyskiwania i oceny dużej ilości danych

cyfrowych dedykowany do obrazowania i oceny wad wewnątrz szyn kolejowych

na potrzeby prowadzenia serwisu.

 System zainstalowany na wózku ciągniętym przez wagon lub instalowany na 

wagonie 

 W pełni zintegrowany system pomiaru szyn kolejowych, posiadający od 1 do 16 

kanałów 

 Prędkość pomiaru do 30 km/h (20 m.p.h) z prezentacją wyników z wielu 

kanałów na jednym ekranie z możliwością powrotu do wady w obrębie 20 cm 

(8 cali) 

 Automatyczne pozycjonowanie systemu czujników w zależności od zmian 

wysokości szyn 

 Analiza i obróbka zgromadzonych i zarchiwizowanych danych poza 

stanowiskiem w trybie off-line

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 

UT – Badania Ultradźwiękowe / Systemy specjalne 
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DIAGNOSTYKA –
MAPOWANIE KOROZJI

Zdecydowana większość mapowanych elementów to rurociągi, zbiorniki magazynowe oraz

ciśnieniowe. Grubość ścianki waha się w zależności od rodzaju zbiornika oraz samego

ciśnienia czynnika przechowywanego oraz jego rodzaju. Zakres grubości to zazwyczaj od 5

do 25 mm, rzadziej grubości powyżej 25 mm. Diagnostyka korozji w przemyśle opartym na

elementach stalowych, przekłada się bezpośrednio na obniżenie częstotliwości

występowania kosztownych awarii.

UT – LITE    

MAPOWANIE KOROZJI ORAZ WIZUALIZACJA
PROFILU BADANEJ ŚCIANKI

PETROCHEMIA – ENERGETYKA – PRZEMYSŁ
MORSKI

Zintegrowane urządzenie ultradźwiękowe do pełnej analizy badanej ścianki pod 

względem mapowania korozji oraz pomiaru grubości.

 Enkoder zapis w osiach - X, Y

 Głowice oponowe – brak potrzeby używania sprzęgacza  

 Pełen zapis A, B oraz C- scan – pełna analiza wyników włącznie z danymi 

tabelarycznymi typu „excel” 

 Pomiar grubości ścianki z wyodrębnieniem powłoki lakierniczej 

 Zasilanie bateryjne

 Kompatybilny z urządzeniami:

 R-SCAN

 THETASCAN

 SCORPION

 TOFD

UT – Badania Ultradźwiękowe / Diagnostyka – mapowanie korozji 

ZOBACZ FILM

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 

http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/06/UTLite-NDT-Ultrasonic-Testing-Corrosion-Inspection.mp4?_=1
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/06/UTLite-NDT-Ultrasonic-Testing-Corrosion-Inspection.mp4?_=1
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/MFL-Technology-%E2%80%94-Magnetic-Flux-Leakage-Probe.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/06/UTLite-NDT-Ultrasonic-Testing-Corrosion-Inspection.mp4?_=1
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/06/UTLite-NDT-Ultrasonic-Testing-Corrosion-Inspection.mp4?_=1
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/06/UTLite-NDT-Ultrasonic-Testing-Corrosion-Inspection.mp4?_=1
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/06/utlite-ultrasonic-inspection.pdf
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THETASCAN 

 Enkoder oś X, Y

 B-C-scan

 0.2625 m² / scan

 Uchwyt magnetyczny

TOFD LITE

UT – Badania Ultradźwiękowe / Diagnostyka – mapowanie korozji 

SCORPION 2 R-SCAN 

 Enkoder

 B-scan + Profilowe

 Zdalny zasięg do 50 m

 Niezależny napęd kół

 Własne zasilanie

 Prędkość skanowania do 150

mm/s

 Enkoder

 Pełen zestaw głowic TOFD

 Kliny proste oraz profilowane

 D-scan

 Enkoder

 Głowica oponowa

 B-scan + profil

 Skan do 10 m

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 



BRAK KONIECZNOŚCI USUWANIA FARBY Z POWIERZCHNI BADANIA  
TEMPERATURA BADANYCH OBIEKTÓW AŻ DO 170 ˚C

Ultrawydajny system przemysłowy do wysokorozdzielczego mapowania korozji

oparty na innowacyjnej technice skanowania głowicami zaczerpniętej z techniki

badań zanurzeniowych.

 W pełni automatyczny oraz zdalny system mapowania korozji 

 Wysokie prawdopodobieństwo wykrycia korozji – pełne zobrazowanie A, B, C-

scan + analiza profilowa 2D oraz 3D  

 Zdalny zasięg badania do 50 metrów – skan o szerokości do 1 m 

 Badanie całej objętości – również powierzchnia od strony badania 

 Badanie od średnicy 160 mm do powierzchni płaskich  

 Specjalna głowica z kolumną wody

 Doskonałe koncentrowanie się wiązki ultradźwiękowej w miejscu analizy  

 Wysoka rozdzielczość skanowania do 0.5 mm 

 Prędkość maksymalna głowicy to aż 730mm/s 

 Pełen dobór przetworników o zróżnicowanym ogniskowaniu wiązki 

ultradźwiękowej 

 Pełna analiza powierzchni zewnętrznej oraz wewnętrznej

57Wróć do Spisu Treści

RMS2 

OBNIŻENIE KOSZTÓW - BRAK POTRZEBY BUDOWANIA 
KOSZTOWNEGO RUSZTOWANIA I BRAK POTRZEBY 
WYKORZYSTYWANIA DODATKOWEGO SPRZĘŻENIA Z BADANYM 
ELEMENTEM

Scorpion jest zdalnym urządzeniem ultradźwiękowym (UT) zaprojektowanym do efektywnej

kontroli ultradźwiękowej struktur ferromagnetycznych do których zaliczamy ZBIORNIKI

MAGAZYNOWE, ZBIORNIKI CIŚNIENIOWE, RUROCIĄGI, POSZYCIA STATKÓW

• Scorpion DCP/A – 5 MHz – Głowica oponowa bez konieczności stosowania sprzężenia

wodnego

• Scorpion BP – 5 MHz – Głowica z systemem nawadniającym

Oba systemy mogą być używane z systemem UT-Lite lub większością standardowych

defektoskopów ultradźwiękowych. W połączeniu z UT-Lite, Scorpion staje się skanerem

kompletnym umożliwiającym zdalne zbieranie danych w pełnym zobrazowaniu B-scan.

UT – Badania Ultradźwiękowe / Diagnostyka – mapowanie korozji

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

SCORPION2  

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

Skanery ultradźwiękowe  

 Uchwyt RMS2 600 

 Uchwyt RMS2 450 

 Uchwyt RMS2 300 

ZOBACZ FILM

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 

http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/08/rms-auto-ut-corrosion-mapping.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/08/Scorpion2-Swift-brochure-1.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/08/RMS2-Automated-Ultrasonic-Corrosion-Mapping.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/08/RMS2-Automated-Ultrasonic-Corrosion-Mapping.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/MFL-Technology-%E2%80%94-Magnetic-Flux-Leakage-Probe.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/08/RMS2-Automated-Ultrasonic-Corrosion-Mapping.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/08/RMS2-Automated-Ultrasonic-Corrosion-Mapping.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/08/RMS2-Automated-Ultrasonic-Corrosion-Mapping.mp4
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T-Scan jest precyzyjnym ultradźwiękowym grubościomierzem który pozwala na

pomiar grubości powłok i materiałów. Główne zastosowanie to pomiar

pozwalający na skuteczne wykrywanie miejsc pocienionych. Opierając się na tych

samych zasadach operacyjnych jak SONAR, T-scan jest zdolny do pomiaru grubości

różnych materiałów z niebywale wysoką dokładnością sięgającą ± 0,01 mm. Zaletą

tej techniki w stosunku do tradycyjnych metod pomiarowych jest możliwość

przeprowadzenia skutecznego pomiaru tylko od jednej dostępnej strony.

 Alarm dźwiękowy oraz wizualny z możliwością nastawy parametrów 

krańcowych maksymalnych i minimalnych 

 Opcja B-scan – wizualizacja przekrojowa badanych elementów 

 Możliwość zapisu i przechowywania danych pomiarowych do 210 000 

 Oprogramowanie – Windows PC – Możliwość kopiowania do Excel

Aplikacje

 Korozja i ubytki 

 Zbiorniki 

 Szkło 

 Rurociągi 

 Kotły 

 Różnorodność zastosowań 

Wróć do Spisu Treści

T-SCAN

Wysokowydajne cyfrowe defektoskopy ultradźwiękowe do kontroli spoin, badania

rozwarstwień, korozji oraz badania odlewów odkuwek.

 Oprogramowanie wymiarujące - ocena rozmiaru wady w odniesieniu do użytej normy 

oceny  

 Możliwość oceny z uwzględnieniem krzywych DAC, DGS (AVG), AWS oraz 

amerykańskich standardów API  

 Impuls w pełni wyprostowana, impuls połówkowy (pozytywny oraz negatywny), RF 

 Automatic Gain Control automatyczne ustawienie wybranego echa do poziomu 

zdefiniowanego przez użytkownika 

 8000 Odczytów zapisanych wg bloku/ lokalizacji/ numeru kodowania lub 

alfanumerycznie 

 Zapisane przebiegi fali mogą być wyświetlane w różnych kolorach w celu porównania 

z rzeczywistym impulsem 

 Dostęp do gniazda USB umożliwiający połącznie z komputerem, klawiaturą lub 

drukarką 

 Tryby pomiarowe: o Głębokość o Echo – Echo o Bramka do Bramki o Trig o T-Min

UT – Badania Ultradźwiękowe / Diagnostyka – mapowanie korozji 

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

DEFEKTOSKOPY
D-SCAN 701 
ORAZ 705 

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 

http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/08/t-scan-ut-thickness-gauge.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/08/dscan-ut-flaw-detector.pdf
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Innowacyjne oprogramowanie do kompleksowego zarządzania danymi uzyskanymi

podczas badań diagnostycznych.

 Szybki, prosty program do analizy danych z inspekcji

 Automatyczne pozycjonowanie skanów w oparciu o współrzędne X/Y

wprowadzone jako dane akwizycyjne

 Import danych urządzenia, obrazów A,-scan, B-scan oraz C-scan, szkiców, zdjęć

 Import rysunków CAD w formacie DXF/DWG

 Schematy kontrolne z obszarami – oznaczanie oraz pomiary

 Porównywanie danych historycznych z najnowszymi – szacunkowa analiza

degradacji w czasie

 Automatyczne generowanie raportów

 Narzędzia pomiarowe do analizy i wymiarowania obszarów wyodrębnionych

 Filtrowanie w czasie rzeczywistym oraz pełna możliwość analizy poprzez zmianę

układu bramek monitorujących oraz analizę zobrazowań A-scan w czasie

rzeczywistym

 Funkcja zoom do dokładniejszej obserwacji wykrytych wskazań

Wróć do Spisu Treści

OPROGRAMOWANIE CMAP

UT – Badania Ultradźwiękowe / Oprogramowanie

ZOBACZ WIĘCEJ - MAGNIFI

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/07/Broszura-C-MAP.pdf
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WYPŁYW STRUMIENIA 
MAGNETYCZNEGO

Metoda wypływu strumienia pola magnetyczny (MFL) jest szeroko stosowana do

badań nieniszczących dużych konstrukcji stalowych, takich jak naziemne zbiorniki

magazynowe. Technika MFL ma swoje główne zastosowanie w badaniu

rurociągów oraz den zbiorników jak również zbiorników ciśnieniowych, gdyż

umożliwia rejestrację badania poprzez sondy i przetwarzanie na sygnał cyfrowy

w zobrazowaniu C-scan. Technika z powodzeniem wykorzystana jest do

mapowania ubytków korozyjnych, erozyjnych oraz pocienienia ścianki.

BADANE ELEMENTY: zbiorniki magazynowe, zbiorniki ciśnieniowe, rurociągi

Wróć do Spisu Treści

MFL (en. Magnetic Flux Leakge) jest to technika oparta na obserwacji wypływu strumienia

indukcji magnetycznej nad powierzchnię badanego elementu w miejscu znacznej redukcji

przekroju (grubości). W momencie przepływu strumienia w miejscu gdzie występuje ubytek

w grubości lub braki w ciągłości materiału powodują one wypływ strumienia nad

powierzchnię. Wypływ strumienia jest rejestrowany przez system odpowiednich sond które

mają za zadanie rejestrację wykrytych odchyleń strumienia magnetycznego.

DIAGNOSTYKA W PRZEMYŚLE 
ENERGETYCZNYM I PETROCHEMICZNYM 

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 

MFL – Wypływ strumienia magnetycznego

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM SPECJALISTĄ

NASI PARTNERZY

PETROCHEMIA

BRANŻE
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FLOORMAP3DI 

WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚĆI, SKOMPUTERYZOWANY SYSTEM
SKANOWANIA DEN ZBIORNIKÓW – WYKRYWANIE WAD OD
ŚCIANKI ZEWNĘTRZNEJ ORAZ WAD POWIERZCHNIOWYCH

Zaawansowana technika STARS oparta na specjalnych dodatkowych czujnikach, które

w połączeniu z wysokorozdzielczym systemem wielosensorowym 3D MFL (sensor array)

oraz zaawansowanym oprogramowaniem SIMS do raportowania wyników sprawia, iż

jest to najbardziej zaawansowany system MFL do kontroli den zbiorników na rynku

badań NDT.

 Rozróżnianie strony występowania ubytku

 Skuteczne badanie przez powłoki zabezpieczające do 6 mm łącznie z ze 

stosowanymi powłokami FRP, GRP and SS  

 Napęd elektryczny – stała prędkość 0.5 m/s  

 Ekran dotykowy komputera zapewnia natychmiastowy dostęp do oceny wad  

 Zasilanie bateryjne 

Wróć do Spisu Treści

ZOBACZ FILM SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 

MFL – Wypływ strumienia magnetycznego

http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/08/Two-Technologies-One-Tank-Bottom-Inspection-Solution-Floormap3Di.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/08/Two-Technologies-One-Tank-Bottom-Inspection-Solution-Floormap3Di.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/MFL-Technology-%E2%80%94-Magnetic-Flux-Leakage-Probe.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/08/Two-Technologies-One-Tank-Bottom-Inspection-Solution-Floormap3Di.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/08/Two-Technologies-One-Tank-Bottom-Inspection-Solution-Floormap3Di.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/08/Two-Technologies-One-Tank-Bottom-Inspection-Solution-Floormap3Di.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/08/floormap3di-mfl-floor-scanner.pdf
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MFLI3000

NIE ZAWSZE JEST WYMAGANE PEŁNE MAPOWANIE 

ZBIORNIKÓW

MFLi3000 łączy w sobie zaawansowane możliwości wykrywania defektów systemów

flagowych Floormap z prostym w użyciu skanerem działającym

w technice „stop na wadzie”, co pozwala zredukować czasy inspekcji i znacznie

zwiększyć jakość uzyskanych wyników.

 Skan w czasie rzeczywistym (Real Time Scan RTS)- bezpośredni widok skanowanej 

powierzchni  

 System „auto-stop na wadzie” z regulowanym progiem oceny  

 Ekran dotykowy działający również podczas obsługi w rękawiczkach 

 Funkcja „powiększania” podglądu wad – (Pan and zoom in on defects) 

Wróć do Spisu Treści

ZOBACZ FILM SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 

MFL – Wypływ strumienia magnetycznego

hhttp://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/MFLi3000-Stop-on-Defect-Tank-Bottom-Scanner-2.mp4
hhttp://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/MFLi3000-Stop-on-Defect-Tank-Bottom-Scanner-2.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/MFL-Technology-%E2%80%94-Magnetic-Flux-Leakage-Probe.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/MFLi3000-Stop-on-Defect-Tank-Bottom-Scanner-2.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/MFLi3000-Stop-on-Defect-Tank-Bottom-Scanner-2.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/MFLi3000-Stop-on-Defect-Tank-Bottom-Scanner-2.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/mfli3000-stop-on-defect-tank-bottom-scanner-2.pdf
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HANDSCAN

Skaner ręczny Handscan MFL przeznaczony jest jako uzupełniające badanie den

zbiorników magazynowych podczas badania urządzeniami zaawansowanymi typu

Floormap3Di i MFLi3000. Niski profil urządzenia oraz przedłużony uchwyt pozwala na

skanowanie obszarów trudno dostępny den zbiorników magazynowych, takich jak

obszar występowania tzw. pierścienia przy ścianach bocznych jak również obszary pod

rurociągami armatury lub systemów grzewczych.

 Wysoki współczynnik wykrywania korozji (POD) 

 Bardzo prosty i intuicyjny w obsłudze 

 Idealne rozwiązanie do obszarów tzw. pierścieniowych i pod rurociągami armatury 

 Wysoka precyzja oraz wydajność urządzenia przy stosunkowo niskich kosztach 

zakupu

Wróć do Spisu Treści

ZOBACZ FILM SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 

MFL – Wypływ strumienia magnetycznego

http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/Handscan-Mini-manual-MFL-corrosion-floor-scanner-Silverwing-NDT.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/Handscan-Mini-manual-MFL-corrosion-floor-scanner-Silverwing-NDT.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/MFL-Technology-%E2%80%94-Magnetic-Flux-Leakage-Probe.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/Handscan-Mini-manual-MFL-corrosion-floor-scanner-Silverwing-NDT.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/Handscan-Mini-manual-MFL-corrosion-floor-scanner-Silverwing-NDT.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/Handscan-Mini-manual-MFL-corrosion-floor-scanner-Silverwing-NDT.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/handscan-mini-mfl-tank-floor-scanner.pdf
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PIPESCAN

PRZESIEWOWE WYKRYWANIE KOROZJI –
EKSPLOATOWANE ZBIORNIKI I RUROCIĄGI

Pipescan to łatwy w obsłudze, ekonomiczny, przenośny, magnetyczny MFL do szybkiego

przeszukania i wykrywania wewnętrznych ubytków korozji w rurach oraz małych

zbiornikach ciśnieniowych. Urządzenie pozwala na stosunkowo szybkie wykrycie

ubytków, które można oznaczyć do dalszych badań szczegółowych.

 Średnica badanych rur oraz naczyń i zbiorników to 48 - 2400 mm

 Zastosowanie – grubość ścianki w zakresie - 6 to 15 mm również na rurociągach

powlekanych do 6 mm warstwa powłoki

 Zastosowanie obejmuje również możliwość kontroli autocystern, kontenerów ISO

oraz wagonów kolejowych jak również silosów na mieszanki betonowe oraz gipsowe.

Wróć do Spisu Treści

ZOBACZ FILM SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 

MFL – Wypływ strumienia magnetycznego

http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/Pipescan-MFL-Pipe-Inspection.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/Pipescan-MFL-Pipe-Inspection.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/09/MFL-Technology-%E2%80%94-Magnetic-Flux-Leakage-Probe.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/Pipescan-MFL-Pipe-Inspection.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/Pipescan-MFL-Pipe-Inspection.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/Pipescan-MFL-Pipe-Inspection.mp4
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/pipescan-mfl-pipe-inspection-1.pdf
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W zakresie przemysłowej radiografii cyfrowej oraz tomografii komputerowej współpracujemy

ze światowej klasy producentami. Jest wśród nich firm YXLON International GmbH, NOVO DR

Ltd. i Volume Graphics GmbH.

Oferowane systemy radiografii cyfrowej i tomografii komputerowej firmy YXLON International

GmbH mają formę rozwiązań dedykowanych dla odlewni oraz przemysłu motoryzacyjnego

i lotniczego. Systemy mogą być zautomatyzowane lub zrobotyzowane. Każdy system jest

konfigurowany w oparciu o potrzeby Klienta i spełnia najwyższe normy oraz wytyczne

gwarantujące ciągłość pracy i niezawodność.

Wróć do Spisu Treści

Przenośne systemy radiografii cyfrowej firmy NOVO DR Ltd. są dedykowane branży

energetycznej i petrochemicznej oraz wszędzie tam, gdzie ważna jest mobilność

w trakcie badania. Rozwiązania firmy NOVO DR oferują szybkość i pewność

badania, gdyż otrzymane wyniki pozwalają na bieżącą weryfikację stanu

badanego elementu.

Wśród oprogramowań z zakresu tomografii komputerowej oferujemy rozwiązania

firmy Volume Graphics GmbH. Ponadto Volume Graphics GmbH jest

kompetentnym partnerem we wszystkich obszarach przemysłowych rozwiązań

CT oferując indywidualne rozwiązania oraz usługi konsultingowe dla szerokiej

gamy zastosowań.

RADIOGRAFIA CYFROWA I TOMOGRAFIA 
KOMPUTEROWA  

STACJONARNE I PRZENOŚNE SYSTEMY 

RĘCZNE, ZAUTOMATYZOWANE LUB 
ZROBOTYZOWANE ROZWIĄZANIA

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 

RT - Badania radiograficzne i tomografia komputerowa 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM SPECJALISTĄ



66Wróć do Spisu Treści RT - Badania radiograficzne i tomografia komputerowa

BRANŻA

ODLEWNICTWO ELEKTRONIKAMOTORYZACJA LOTNICTWO

SPAWALNICTWO PETROCHEMIA ENERGETYKA 

NASI PARTNERZY

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 



67

Dzięki technice RT mamy możliwość zobaczenia wszelkich nieciągłości powierzchniowych

i objętościowych z możliwością zobrazowania w postaci analogowej lub cyfrowej. Technika

analogowa oparta o technikę kliszową jest metodą ręczną i jej zastosowanie w kontroli seryjnej

będzie utrudnione i czasochłonne, a ocena obarczona błędem i brakiem powtarzalności. Dzięki

cyfrowej technice RT mamy możliwość zbadania detalu w jednej ekspozycji bez względu na

grubość, a dzięki zastosowaniu cyfrowych filtrów uzyskamy informację o obszarach dotąd

niemożliwych do zobaczenia, usprawniając cały proces kontroli i gwarantując wzrost

wykrywalności wad.

RADIOGRAFIA CYFROWA

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 

RT - Badania radiograficzne i tomografia komputerowa / Radiografia cyfrowa
Wróć do Spisu Treści
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RADIOGRAFIA CYFROWA – SYSTEMY 

Y.CHEETAH 
ELEKTRONIKA, LOTNICTWO

 Badane elementy: płytki drukowane, moduły 

elektroniczne i mechaniczne, czujniki, siłowniki, MEMS 

i MOEMS  

 Lampa rentgenowska FeinFocus

 Technologia High Power Target 

 Detektor płaski 

 Manipulator z amortyzującymi łożyskami 

 Opcja tomografii komputerowej 

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

Wróć do Spisu Treści

Y.MU2000-D   
LOTNICTWO, ODLEWNICTWO

 Badane elementy: odlewy, złącza spawane, kompozyty, 

ceramika i inne  

 Zgodność z normami ISO, ASTM, NADCAP 

 Nie wymaga zezwolenia Państwowej Agenci Atomistyki 

 Regulacja odległości lampa – detektor 

 Pełnoochronna kabina 

 Ręczny i półautomatyczny tryb inspekcji

 Filtr cyfrowy Y.HDR 

 Opcja tomografii komputerowej 

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

Dokumentacja techniczna- Karta MU2000-D 

Aktualizacja MU2000-D o funkcję tomografii CT 

Obrazy referencyjne ASTM  

Y.HDR System filtracji 

#1 NA ŚWIECIE

OPCJA TOMOGRAFII 
KOMPUTEROWEJ

OPCJA TOMOGRAFII 
KOMPUTEROWEJ

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 

RT - Badania radiograficzne i tomografia komputerowa / Radiografia cyfrowa - systemy

#1 NA ŚWIECIE

OPCJA TOMOGRAFII 
KOMPUTEROWEJ

http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/05/Y-Cheetah_Product-brochure_2015_07_eng_A4-OP.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/04/Karta-MU2000-D.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/04/Akualizacja-Y.MU2000D-o-funkcj%C4%99-tomografii-CT.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/04/Obrazy-referencyjne-ASTM.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/04/Y-HDR-System-filtracji.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/04/Karta-MU2000-D.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/04/Karta-MU2000-D.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/04/Akualizacja-Y.MU2000D-o-funkcj%C4%99-tomografii-CT.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/04/Akualizacja-Y.MU2000D-o-funkcj%C4%99-tomografii-CT.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/04/Obrazy-referencyjne-ASTM.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/04/Obrazy-referencyjne-ASTM.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/04/Y-HDR-System-filtracji.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/04/Y-HDR-System-filtracji.pdf
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RADIOGRAFIA CYFROWA – SYSTEMY 

MU60 AE   
ODLEWNICTWO, LOTNICTWO , MOTORYZACJA 

 Badane elementy: stopy lekkie, elementy z tworzyw sztucznych, spawy 

 Zgodność z normami lotniczymi: DICONDE, ASTM, MAI, NADCAP 

 Automatyczne rozpoznawanie wad  (opcjonalne ADR)

 Doskonała jakość obrazu z wysoką wartością kontrastu SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

Wróć do Spisu Treści RT - Badania radiograficzne i tomografia komputerowa / Radiografia cyfrowa - systemy

MU80 AE   
ODLEWNICTWO, LOTNICTWO , MOTORYZACJA 

 Obszerna kabina umożliwiająca szybki załadunek i rozładunek badanych elementów 

 Badanie części o wymiarach maksymalnych: 

średnica 800[mm], wysokości 1500[mm], max. waga 100kg

 Zsynchronizowane ruchy lampy i manipulatora 

 Aktywny system ochrony kolizji

 Możliwość wyposażenia w mikroogniskową lampę rentgenowską 

 Badanie części wzdłużnych bez funkcji łączenia 

– możliwość zastosowania funkcji „śrubowego” skanowania CT

OPCJA TOMOGRAFII 
KOMPUTEROWEJ

OPCJA TOMOGRAFII 
KOMPUTEROWEJ

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 

http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/04/MU60_Brochure_eng_2016-08_esp_OP-1.pdf
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RADIOGRAFIA CYFROWA – SYSTEMY 

Y.MU56/59   
LOTNICTWO, MOTORYZACJA, ODLEWNICTWO  

 Zrobotyzowany system do kontroli odlewów  (pozycjonowanie elementów przez robot przemysłowy) 

 Łatwa integracja z linią produkcyjną 

 Automatyczne rozpoznanie wad (ADR)  

 Zgodność z normami ASTM, MAI, NADCAP, DICONDE 

Y.MU56 TB   
LOTNICTWO 

 Zrobotyzowany system do seryjnych badań łopatek turbin  

 Automatyczne rozpoznanie wad (ADR)  

 Zgodność z normami ASTM, MAI, NADCAP, DICONDE 

Wróć do Spisu Treści RT - Badania radiograficzne i tomografia komputerowa / Radiografia cyfrowa - systemy

SYSTEM ZROBOTYZOWANY

SYSTEM ZROBOTYZOWANY

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 



Y.MU231   
MOTORYZACJA

 Najpopularniejszy na świecie system kontroli 

rentgenowskiej do felg aluminiowych

 Dostępny model Y. MU231 XL  

 Unikatowy system przenośników transportowych 

umożliwia krótki czas cyklu badania - np. 26 sek. dla 

typowego kółka 6Jx16 " 

 Obsługuje szeroki zakres rozmiarów kół: 

koła o wymiarach od 4J x 12 '' do 12J x 20 '' (maksymalna 

średnica: 560 mm)  o maksymalnej szerokości 350 mm 

i do 25 kg 
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RADIOGRAFIA CYFROWA – SYSTEMY 

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

Y.MU2000-D WHEEL   
MOTORYZACJA 

 Najbardziej standardowy system kontroli kół firmy YXLON  

 Ekonomiczne rozwiązanie dla niewielkich próbek i partii  

 Płaski detektor i HDR-Inspect zapewniają doskonałą jakość obrazu i wysoki kontrast 

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

Wróć do Spisu Treści

SYSTEM DO BADANIA FELG

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 

RT - Badania radiograficzne i tomografia komputerowa / Radiografia cyfrowa - systemy

http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/Y-MU231_Brochure_eng_2014-07lett-LR.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/Y-MU2000-D-ToW_Brochure_2014-07lett-LR.pdf


YXLON WI26 G 
MOTORYZACJA

 Najbardziej zaawansowany, automatyczny system kontroli rentgenowskiej 

felg aluminiowych 

 Felgi od 13" do 26", o maksymalnej szerokości 430 mm i wadze do 50 kg 

 Automatyczna kalibracja i małe wymagania konserwacyjne 
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RADIOGRAFIA CYFROWA – SYSTEMY 

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

Wróć do Spisu Treści

SYSTEM DO BADANIA FELG

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 

RT - Badania radiograficzne i tomografia komputerowa / Radiografia cyfrowa - systemy

http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2016/10/WI26-G_Product-folder_eng_16_02_2016_esp-OP-2.pdf
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Dzięki tomografii komputerowej (CT) możemy zobaczyć już teraz, co

kryje się wewnątrz badanego detalu dzięki modelowi 3D

i możliwości tworzenia przekrojów w dowolnej płaszczycie detalu.

Otrzymany skan możemy porównywać

z modelami CAD w zakresie wymiarów i geometrii nawet na

poziomie maszyn CMM, dokonywać analizy porowatości czy

wtrąceń, a ponadto analizować kompozyty i pianki czy nawet

prowadzić analizy mechaniczne czy przepływu.

Wróć do Spisu Treści RT - Badania radiograficzne i tomografia komputerowa / Tomografia komputerowa

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA 
Tomografia komputerowa rozwiązania przyszłości – na 
wyciągnięcie ręki - już dziś! 

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 
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TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA – SYSTEMY  

YXLON FF20 CT   
ELEKTRONIKA, LOTNICTWO, MOTORYZACJA, 

MEDYCYNA 

 Badane elementy: komponenty elektroniczne – SDM, 

mikrosystemy, MEMS, MOEMS, CFRP 

 Najlepsze wyniki kontroli 3D przy bardzo wysokiej 

rozdzielczości  

 Wykrywalność w badaniach 2D aż do 150 nm

z nową chłodzoną wodą lampą transmisyjną 190 kV

 Odporny na zmiany temperatury dzięki granitowej 

bazie 

 Szerokie możliwości: technika śrubowego skanowania 

(Helical CT), poziomy rozszerzony obszar inspekcji,   

wirtualna oś obrotu

 Łatwa i intuicyjna obsługa dotykowa

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

YXLON FF35 CT   
ELEKTRONIKA, MOTORYZACJA, LOTNICTWO

 Idealny do kontroli małych i średnich detali: odlewy, SDM, MEMS, MOEMS, CFRP 

 Szybkie wykrywanie wad i ubytków w materiałach, precyzyjne określanie ich wielkości, położenia oraz orientacji

 Granitowa konstrukcja systemu manipulacji z tłumikami drgań, gwarantuje najwyższą stabilność systemu nawet 

w najtrudniejszych warunkach przemysłowych 

 System dostępny w konfiguracji z jedną lub dwoma lampami rentgenowskimi 

Wróć do Spisu Treści RT - Badania radiograficzne i tomografia komputerowa / Tomografia komputerowa - systemy

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 

http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/03/1YXLON-FF20-CT-Product-Brochure-1.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/03/1YXLON-FF35-CT-Product-Brochure.pdf


Y.CT PRECISION   
LOTNICTWO, MOTORYZACJA, ELEKTRONIKA, NAUKA I ROZWÓJ

 Możliwość zobrazowania 2D, tomografia komputerowa CT, funkcja laminografii, funkcja Helical CT  

 Powtarzalność procesu przy badaniach seryjnych możliwość tworzenia programów automatycznych 

i półautomatycznych 

 Możliwość zbadania całego przedmiotu bez względu na jego geometrię 

 Możliwość prowadzenia pomiarów i porównywania z modelem CAD 

 Analiza grubości badanego przedmiotu 

 Analiza przedmiotu w różnych płaszczyznach 2D 

 Analiza wtrąceń i ich rozmieszczenia w modelu 3D

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA – SYSTEMY  
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Y.CT COMPACT   
ODLEWNICTWO, LOTNICTWO, MOTORYZACJA

 Idealny do kontroli średnich i dużych detali: odlewy z metali ciężkich, elementy aluminiowe i stalowe, głowice cylindra, 

bloki silników i obudowy przekładni, sztuka historyczna, obiekty archeologiczne  

 Elementy z żelaza o grubości do 65mm i elementy z aluminium do 250mm  

 Detektor płaski lub liniowy  

 Wysoki stosunek sygnału do szumu 

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

Wróć do Spisu Treści RT - Badania radiograficzne i tomografia komputerowa/ Tomografia komputerowa - systemy

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 

http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/03/CT_Precision_Product-brochure_12_2015_eng-A4-OP.pdf
http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/03/CT-Compact_Product-brochure_11_2015_eng-A4-OP.pdf
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Y.CT MODULAR   
LOTNICTWO, MOTORYZACJA, ELEKTRONIKA, NAUKA I ROZWÓJ

 Granitowa konstrukcja i system manipulacji 7-osiowej pozwala na badanie

obiektów o rozmiarach do Ø 600 × 1250 mm i maksymalnej masie do 100 kg

 Możliwość wykorzystania lamp mikro- i miniogniskowych oraz skanowanie

obiektów z użyciem różnych technik: Beam-cone CT, Helical CT lub

laminografii

 Rozdzielczość systemu poniżej 1 mikrometra

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

Wróć do Spisu Treści RT - Badania radiograficzne i tomografia komputerowa / Tomografia komputerowa - systemy

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA - SYSTEMY 

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 

http://www.ndt24.pl/wp-content/uploads/2015/03/CT_Modular_Product-brochure_12_2015_eng-A4-HR.pdf
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Oferujemy detektory cyfrowe liniowe i płaskie firmy YXLON

International GmbH. Niezależnie czy przeprowadzana jest kontrola

spawów, odlewów czy elementów kompozytowych każda aplikacja

wymaga odpowiedniego detektora w celu osiągnięcia optymalnej

jakości obrazu w celu wykrycia wad. Detektory mają różne wymiary

i rozdzielczość w zależności od celu badań i badanych elementów.

Wróć do Spisu Treści RT - Badania radiograficzne i tomografia komputerowa / Detektory

DETEKTORY

 JAKOŚĆ OBRAZU LEPSZA NIŻ 
OCZEKIWANA 

 ZWIĘKSZONA SKALA SZAROŚĆI 
 ZWIĘKSZONY ZAKRES KONTRASTU 

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 
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Dobór odpowiedniego źródła promieniowania przesądza o jakości otrzymanych wyników

badań. Szeroki zakres lamp RTG pozwala na wybór optymalnego rozwiązania w zależności

od rodzaju materiału badanego elementu, grubości penetracji oraz odległości lampa –

detektor.

METALOWO CERAMICZNE LAMPY RTG
Najczęściej mają jedno lub dwa ogniska promieniowania

 Jednobiegunowe lampy RTG o zakresie napięć od 100 kV do 225 kV do inspekcji

materiałów o słabej absorpcji jak aluminium, plastik lub części stalowe o cienkich

ściankach.

 Lampy dwubiegunowe o napięciach 320 kV, 450 kV oraz 600 kV stosowane podczas

inspekcji litych komponentów, gęstych materiałów oraz w tomografii komputerowej

 Dostępne są również specjalne rozwiązania lamp rentgenowskich w zależności od potrzeb

Klienta. Jako jedyni na rynku oferujemy lampę Y.XST225-VF ze zmienną ogniskową

regulowana od 250 do 800 um przy mocy 1600 W. Lampa rentgenowska oferuje 4 ogniska

w jednej zwartej obudowie.

Wróć do Spisu Treści RT - Badania radiograficzne i tomografia komputerowa / Lampy RTG

LAMPY  RTG
Lampa Rentgenowska – Najważniejsza Część Systemu 
Badawczego

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 
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LAMPY Z MIKROOGNISKIEM FEINFOCUS Z SERII Y.FXE 
Do badania małych elementów np. w przemyśle elektronicznym, mikro wad w bardzo precyzyjnych elementach jak turbiny

łopatek lub struktury kompozytowe. Lampa z mikroognieskiem FeinFocus pozwala na badanie materiałów o zmiennej

grubości lub silnie tłumiących promieniowanie. System może być wyposażony w lampę o napięciu 160kV lub 225 kV

z różnymi wartościami prądu.

Wróć do Spisu Treści RT - Badania radiograficzne i tomografia komputerowa / Lampy RTG / Oprogramowanie

LAMPY  RTG
Lampa Rentgenowska – Najważniejsza Część Systemu Badawczego

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 

Do oferowanych systemów radiografii cyfrowej i tomografii

komputerowej dobieramy odpowiednie oprogramowanie

firmy YXLON International GmbH lub Volume Graphic

GmbH

 Intuicyjny interfejs

 Integralność i bezpieczeństwo danych

 Automatyczne wykrycie wad i ich pomiar 

 Automatyczne tworzenie katalogów badanych 

elementów  

 ROI – podział obrazu na obszar zainteresowania  

 Statystyka 

OPROGRAMOWANIE
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ENERGETYKA, PETROCHEMIA
Przenośne systemy radiografii cyfrowej firmy NOVO DR znajdują szerokie zastosowanie

w badaniach w przemyśle energetycznym i paliwowym. Dzięki połączeniu radiografii

cyfrowej ze sterowaniem radiowym, inspekcja może być prowadzona szybko bez

rozizolowania rurociągu. Rozwiązania proponowane przez NOVO DR znajdą zastosowanie

wszędzie tam, gdzie mobilność w trakcie badania oraz wyniki w czasie rzeczywistym będą

odgrywać istotną rolę. Możliwość bieżącej oceny wyników badań oraz zweryfikowania

poprawności wykonania radiogramu pozwalają oszczędzić czas i zlokalizować wadę już

w trakcie badania. Przenośne systemy radiografii cyfrowej pozwalają w trakcie diagnostyki

uniknąć przestoju w eksploatacji rurociągów oraz zbiorników.

 Diagnostyka rurociągów i zbiorników

 Najbardziej kompaktowy przenośny system radiografii cyfrowej  

 Odpowiedni dla wszystkich warunków pogodowych i środowiskowych  

 Najcieńsze, najlżejsze, najbardziej wytrzymałe detektory DDA  

 Najwyższa jakość obrazu  

 Ponad 16 godzin pracy na zasilaniu bateryjnym 

Wróć do Spisu Treści RT - Badania radiograficzne i tomografia komputerowa / Przenośne systemy radiografii cyfrowej

PRZENOŚNE SYSTEMY 
RADIOGRAFII CYFROWEJ 

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 
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NOVO 22 DISCOVERY 
 Detektor NOVO 22WN (Strefa obrazowania 14″ x 16,8″) 

 Tablet 10,1″ Panasonic Touchpad FZ-G1 

 Profesjonalne oprogramowanie NOVO Touch

 Komunikacja przewodowa i bezprzewodowa 

NOVO 22 DISCOVERY 4K
 Detektor NOVO 22WN (Strefa obrazowania 14″ x 16,8″) 

 Tablet 20″ Panasonic Touchpad 4K 

 Profesjonalne oprogramowanie NOVO Touch

 Komunikacja przewodowa i bezprzewodowa 

Wróć do Spisu Treści RT - Badania radiograficzne i tomografia komputerowa / Przenośne systemy radiografii cyfrowej

PRZENOŚNE SYSTEMY 
RADIOGRAFII CYFROWEJ 

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 
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Wykonujmy uaktualnienia, modyfikacje, oraz służymy fachową wiedzą techniczną

w zakresie radiografii cyfrowej i tomografii komputerowej.

Prowadzimy szkolenia personelu z zakresu obsługi systemów RTG oraz oferujemy

wszelkie przeglądy i serwis RTG. Nasi serwisanci wykonują przeglądy i serwis u Klienta,

by system radiografii przemysłowej mógł jak najszybciej być gotów do dalszej pracy.

Posiadamy zezwolenie na uruchamianie urządzeń wytwarzających promieniowanie

jonizujące o numerze: D-19244.

Wróć do Spisu Treści RT - Badania radiograficzne i tomografia komputerowa / Serwis

SERWIS
Regularny serwis i przestrzeganie zasad prawidłowej 
eksploatacji gwarantują ciągłość procesu kontroli 
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POZOSTAŁE  BADANIA

Wróć do Spisu Treści

Casp System Sp. z o.o. posiada w swojej ofercie również urządzenia do badań wizualnych (VT) 

i badań szczelności (LT).  

Z zakresu badań VT dystrybuujemy fiberoskopy, boroskopy, wideoskopy / wideoendoskopy, 

źródła światła zarówno w wykonaniu katalogowym jak i według specyfikacji Klienta.  

Polecamy również urządzenia do pomiaru wycieku wraz z akcesoriami.

BADANIA WIZUALNE 

BADANIA SZCZELNOŚCI

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 

INNE – Pozostałe badania 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM SPECJALISTĄ



Badania wizualne są najstarszą metodą kontroli. W naszej ofercie znajdą Państwo

zarówno wyposażenie do badań wizualnych bezpośrednich (tj. walizki inspekcyjne,

spoinomierze) umożliwiające wykonywanie inspekcji nieuzbrojonym okiem, jak również

do badań zdalnych (tj. fiberoskopy, boroskopy, wideoskopy/wideoendoskopy, źródła

światła, rozwiązania specjalne) pozwalających na przeprowadzenie kontroli w trudno

dostępnych miejscach lub obiektów o skomplikowanych kształtach.

Dostępne są rozwiązania katalogowe jak i skonfigurowane zgodnie z potrzebami

Klienta. Wyposażenie jest zróżnicowane m.in. pod względem

 Średnicy, długości

 Kierunku widzenia/ pola widzenia

 Zakresu artykulacji

 Możliwości zapisu obrazu

 Dostępności funkcji pomiarowych

 Możliwości przeprowadzania inspekcji w świetle UV

Producentem oferowanego wyposażenia jest francuska firma Efer Endoscopy

posiadająca ponad 35- letnie doświadczenie z zakresu wszystkich dziedzin składających

się na nowoczesną endoskopię. Odbiorcami na rodzimym rynku producenta są głównie

jednostki lotnicze i wojskowe co świadczy o wysokiej klasie jakości i niezawodności

sprzętu. Dzięki zastosowaniu solidnych materiałów w tym oplotu impregnowanego

wolframem, sprzęt jest niezwykle wytrzymały i znajduje zastosowanie w trudnych

warunkach pracy. Jako jeden z niewielu firma Efer dostarcza pełen zakres produktów

endoskopowych. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Użytkowników firma Efer

dostarcza wymienne konektory umożliwiające współpracę z wyposażeniem innych

producentów.

84Wróć do Spisu Treści

BADANIA WIZUALNE
Branże: Lotnictwo (Cywilne I Wojskowe), Energetyka, Motoryzacja, Przemysł Ogólny, Security, Inne.

W przypadku chęci otrzymania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt 

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29

ndt@casp.pl

INNE – Pozostałe badania/ Badania wizualne

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 



Badanie szczelności jest procesem stosowanym w celu m.in. wykrycia błędów

wykonawczych w trakcie procesu produkcji, który pomaga zweryfikować integralność

komponentów oraz wpływa na poprawę bezpieczeństwa konsumentów.

Przedstawiamy systemy amerykańskiego producenta ATC Inc. wykorzystujące

innowacyjną technologię “micro-flow”. Oferowane produkty do testowania szczelności

oparte na technologii mikroprzepływu są przeznaczone do testowania aplikacji pod

ciśnieniem lub w próżni z wykorzystaniem techniki ekstrakcji masowej. Dostępny jest

szereg kompletnych urządzeń do pomiaru wycieku jak i opcjonalnych akcesoriów.

Każda aplikacja może mieć odrębne parametry procesu. Przy współprac z producentem

jesteśmy w stanie dostarczyć narzędzie, które umożliwi implementację programu do

inspekcji wycieku - począwszy od zdefiniowania specyfikacji wycieku poprzez

zaprojektowanie i dostarczenie systemu.

Dostępne są zarówno ręczne jak i w pełni zautomatyzowane stanowiska badawcze.

 Gwarantowana wysoka czułość

 Brak konieczności stosowania gazów np. helu

 Odporność na zmianę temperatury

 Odporność na zmianę objętości badanego obiektu

 Brak konieczności przeprowadzania codziennej kalibracji

 Wysoka powtarzalność wyników badania.
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BADANIA SZCZELNOŚCI
Branże: Motoryzacja, Inżynieria Sanitarna (Ogrzewanie, Wentylacja, Klimatyzacja), Przemysł Ogólny, Medycyna 
I Przemysł Farmaceutyczny, Inne.

W przypadku chęci otrzymania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt 

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29

ndt@casp.pl

INNE – Pozostałe badania / Badania szczelności

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 
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BADANIA SZCZELNOŚCI PRZY 
UŻYCIU BOKSÓW PRÓŻNIOWYCH

+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 

VACUMBOX 

BADANE ELEMENTY: spoiny

Badanie szczelności jest najprostszą i najstarszą techniką pozwalającą na stwierdzenie czy

dane połączenie jest szczelne. Pierwotnie badanie opierano na tzw. technice przenikania

zastosowanego czynnika którym zazwyczaj była nafta i kreda. Badanie przeprowadzano

poprzez naniesienie nafty z jednej strony oraz naniesieniem warstwy tzw. wywoływacza

z drugiej do której wykorzystywana była rozcieńczona kreda. Firma Silverwing zastosowała

technikę bazującą na szczelnych skrzyniach (boksach), system wytwarzania podciśnienia

sprawia, iż w momencie wystąpienia nieszczelności pokazują się bańki które powstają ze

względu na użyty środek którym pokrywa się połączenie.

System ze względu na wytwarzaną próżnię dużo skuteczniej wykrywa przecieki ponieważ

wytworzone podciśnienie wywiera znacznie większe ciśnienie na lokalizowaną nieszczelność

co doskonale uwidacznia się w postaci powstających baniek powietrza jak również

obserwowanemu wzrostowi ciśnienia w obszarze boksu.

INNE – Pozostałe badania / Badania szczelności
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+48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29 | ndt@casp.pl 

Poznaj nas bliżej – o CASP System Sp. z o.o.

KONTAKT

Radosław Boba PT, MT, ET, UT, MFL, RT, VT, LT 

+48 608 642 357 

radoslaw.boba@casp.pl

+48 32 720 24 04 

+48 32 614 12 29 

+48 32 750 56 06

ndt@casp.pl

www.ndt24.pl
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