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MAGNATEST® DH 
3.623.85/95  
 

 
Rys. 1. MAGNATEST DH 

 
MAGNATEST D 3.623 firmy FOERSTER jest 
przyrządem do badań nieniszczących materiałów 
metalicznych pod względem różnych własności 
magnetycznych i/lub elektrycznych na bazie me-
tody magneto-indukcyjnej. 
Przyrząd jest stosowany głównie w procesie wy-
twarzania rur, prętów, drutu, wlewków itp. w celu 
weryfikacji gatunku i obróbki cieplnej. 
Tworząc wersję MAGNATEST DH 3.623 stwo-
rzono nowoczesny przyrząd testujący, który ofe-
ruje operatorowi łatwe, szybkie i bezpieczne roz-
wiązanie prawie każdego zadania w dziedzinie 
badań materiałowych. 

Charakterystyki 
• System testujący sterowany procesorem 
• Tryb pracy bezwzględny z pojedynczą cew-

ką, a zatem niepotrzebna kompensacja 
• Stały prąd wzbudzenia, a zatem określone 

pole magnetyczne w ciągu całego testu 
• Przez wybranie kształtu i wielkości pętli histe-

rezy można uzyskać wysoką amplitudę prądu 
wyjściowego dla zapewnienia wysokiej czu-
łości własności magnetycznych. 

• Testowanie wieloczęstotliwościowe dla lep-
szej niezawodności 

• Jednoczesne testowanie wieloczęstotliwo-
ściowe dla większej prędkości testowania 

• Prosty interfejs operatora dzięki zastosowa-
niu specjalnych klawiszy funkcyjnych i kolo-
rowego wyświetlacza TFT o wysokiej roz-
dzielczości 

• Standardowe interfejsy dla urządzeń peryfe-
ryjnych (klawiatura, mysz, drukarka, sieć itd.) 
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Sposób działania 
Badany element jest poddany działaniu pola 
magnetycznego wytworzonego przez cewkę te-
stującą. W materiale przewodzącym wzbudzane 
są prądy wirowe. Ponadto element wykonany z 
materiału ferromagnetycznego zostaje namagne-
sowany. 
Napięcie indukowane w uzwojeniu odbiornika 
zależy od przewodności elektrycznej (własność 
elektryczna) oraz od kształtu i wielkości krzywej 
histerezy (własność magnetyczna). Analiza na-
pięcia umożliwia czułe testowanie stali ferroma-
gnetycznych i austenitycznych oraz materiałów 
nieferromagnetycznych. 

 
Rys. 2: Schemat metody magneto-indukcyjnej 

Ponieważ na samą pętlę histerezy silnie wpływa-
ją parametry technologiczne, takie jak twardość, 
skład stopu i struktura ziarnista, określenie tych 
parametrów szczególnie silnie zależy od własno-
ści magnetycznych. 
Przez zmianę natężenia pola wzbudzenia można 
wybrać zakres krzywej histerezy, który daje naj-
większą czułość na własności magnetyczne ba-
danego materiału. 
Dobór odpowiedniej częstotliwości wzbudzenia 
pozwala na selektywną obserwację charaktery-
styk wnętrza i powierzchni elementu. 

Innowacja 
Zasadniczo testowanie wieloczęstotliwościowe 
zwiększa niezawodność wyniku testowania. W 
przeciwieństwie do szeregowego testowania 
wieloczęstotliwościowego, jednoczesne testowa-
nie wieloczęstotliwościowe przyrządu MAGNA-
TEST DH daje ważne korzyści przy zastosowa-
niu w przemyśle półwyrobów. Szczególnie w 
odniesieniu do dużych prędkości w liniach auto-
matycznych możliwe jest uzyskanie większej 
liczby mierzonych wartości na długości jednej 
rury lub pręta. Wartości średnie bazują wtedy na 
większych liczbach, a to zwiększa niezawodność. 
Sygnał wzbudzenia jest generowany z wybraną 
dolną i górną wartością graniczną pasma często-
tliwości. Zawiera on kilka współbieżnych często-
tliwości testowania, a tylko najniższa określa 
czas wzbudzenia i w konsekwencji prędkość 
testowania. Wszystkie inne składowe sygnału o 
wyższej częstotliwości nie prowadzą do wzrostu 
okresu wzbudzenia, a przez to prędkości testo-
wania. 
Ten rodzaj wzbudzenia z wieloma jednocześnie 
występującymi częstotliwościami i z optymaliza-
cja czasu umożliwia testowanie z najwyższymi 
prędkościami przy maksymalnym potencjale te-
stowania. 
Widmo częstotliwości mierzonego sygnału jest 
oceniane za pomocą analizy Fouriera. 
Wszystkie te charakterystyki jednoczesnego te-
stowania wieloczęstotliwościowego czynią MA-
GNATEST DH szczególnie przydatnym do 
sprawdzania gatunku materiału i obróbki cieplnej 
w dziedzinie półwyrobów. 

 
Rys. 3: Generowanie wzbudzenia jednoczesnego 
sygnału wieloczęstotliwościowego 
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Budowa 
Przyrząd MAGNATEST DH 3.623.85/96 w swojej 
standardowej konfiguracji składa się z następują-
cych elementów: 
• przyrząd podstawowy MAGNATEST DH 
• moduł funkcjonalny DH 
• kabel cewki 
• cewka testująca 
i może być dostosowany do odpowiednich wy-
magań przez dodanie dalszych elementów z 
programu oprzyrządowania opcjonalnego. 

 

 

Podstawowy przyrząd zawiera wszystkie elemen-
ty niezbędne do przewidzianego zastosowania: 
• solidną obudowę przyrządu 4HU z wbudo-

wanym wentylatorem, zasilanie elektryczne, 
przedni panel z klawiszami, kolorowy wy-
świetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości, na-
pęd dyskietki za szczelnie zamykaną przed-
nią pokrywą 

• wtykowy zespół PC z modułem procesora, 
urządzenie pamięci masowej, interfejsy 
urządzeń peryferyjnych (2 porty szeregowe, 
1 port równoległy, 2 porty USB, 1 port PS/2, 
Ethernet, VGA) 

• płytkę sygnałów analogowych 
• płytkę oceny sygnału 
• wzmacniacz mocy 
• optoizolowany interfejs I/O 
 
 

Profil do testowania półwyrobów 
Wymagania dla automatycznego testowania  
"w linii" pod względem gatunku i obróbki cieplnej 
półwyrobów zmieniły się w ostatnich latach: 
• Konsekwentne stosowanie metody wieloczę-

stotliwościowej dla zwiększenia niezawodno-
ści testowania 

• Jednoczesne zastosowanie niskich często-
tliwości do dużej głębokości penetracji i wy-
sokich częstotliwości do badania własności 
powierzchniowych 

• Zastosowanie przy dużych prędkościach (> 
120 m/min) i dla krótkich elementów (< 3 m) 

• Wysoki stopień automatyzacji sekwencji kali-
bracji i testowania 

 
• Łatwe ustawianie wszystkich wymaganych 

parametrów testowania i ważnej dokumenta-
cji wyników 

• Zintegrowane dodatkowe funkcje, takie jak 
dynamiczna kalibracja, śledzenie trendu, te-
stowanie wartości oddalonych itd. dla kontro-
lowanego dopasowania sekwencji testowania 
do warunków środowiska produkcyjnego 

• Możliwości zdalnego sterowania przez wyż-
szej rangi systemy sterowania jakością lub 
włączenia w oprzyrządowanie SW, gdy w tej 
samej linii testującej używane są jednocze-
śnie inne systemy testujące firmy FOER-
STER 

 
 

Testy przemysłowe 
Optymalna wydajność interfejsu użytkownika i 
uniwersalne możliwości włączenia w linie i proce-
sy produkcyjne są podstawą najwyższej przydat-
ności dla użytkownika przemysłowego 
Aby spełnić wszystkie aspekty wysokiej przydat-
ności dla użytkownika, MAGNATEST DH był 
testowany i optymalizowany przez okres kilku 
miesięcy w bliskiej współpracy z zakładem 
EDELSTAHLWERKE Südwestfalen GmbH. 
 

Przewidziane zapewnienie jakości wyrobów wy-
magało najwyższej wydajności podczas tego 
okresu w procesie wytwarzania prętów stalowych 
o dużej różnorodności gatunków i obróbki ciepl-
nej, wysokich prędkościach produkcyjnych oraz 
małych długościach prętów. 
Dzięki temu testowi w warunkach produkcyjnych 
wysoki standard przyrządu MAGNATEST DH 
osiągnął długotrwały sukces pod względem nie-
zawodności i solidności. 
Jednoczesne testowanie wieloczęstotliwościowe 
zastosowane w przyrządzie MAGNATEST DH 
osiągnęło swój cel. 
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Moduły funkcjonalne 
Moduł funkcjonalny HZP (testowanie półwyro-
bów) powoduje, że pomiary są wyzwalane w 
sposób ciągły przez cały czas przebiegu testo-
wania, np. przez bariery świetlne. 
Po odłączeniu wejścia wyzwalania testowania 
wartości wszystkich pomiarów są łączone w je-
den wynik ogólny dla rury lub pręta poprzez obli-
czenie mediany i wyprowadzenie do optoizolo-
wanego interfejsu I/O. 
Mediana jest centralną wartością uporządkowa-
nej serii zmierzonych wartości, np.: 
Wartości zmierzone: 980, 1080, 1100, 1120, 
1220, 1250, 1310, 1550, 1650, 4900 
Średnia arytmetyczna: 1585 
Mediana: 1250 

 

 

 
Mediana leży bliżej mierzonych wartości i lepiej 
tłumi wartości oddalone. 

 

Dalsze charakterystyki 
• Jednoczesne testowanie wieloczęstotliwo-

ściowe z tylko jednym zestawem parametrów 
upraszcza ustawianie przyrządu w trybie te-
stowania i ustawiania 

• Bramki sortowania: kołowa, eliptyczna, pro-
stokątna (zakresy ręczne), regresja dwuwy-
miarowa 

• ręczne lub zewnętrzne wyzwalanie testowa-
nia 

• Prędkość testowania zależna od wybranego 
pasma częstotliwości 

• Proste zastosowanie podczas testowania 
serii dzięki chronionym hasłem nastawom 
standardowym 

• Automatyczna optymalizacja poszczególnych 
częstotliwości ("tryb dopasowany", "tryb wy-
równany") 

• Znaczne moduły dokumentacyjne 
 

 
• Kilka funkcji zdalnych do zdalnego sterowa-

nia i włączenia w systemy zapewnienia jako-
ści 

• Zdalny serwis do konserwacji i telediagno-
styki 

• Wybieralne moduły funkcyjne do ustalania 
sekwencji testowania i określania wymaganej 
liczby elementów kalibracyjnych 
− aktywacja kalibracji dynamicznej 
− aktywacja testowania wartości oddalo-

nych w trybie kalibracji 
− automatyczne przełączanie z trybu kali-

bracji na tryb testowania 
− aktywacja śledzenia trendu w trybie te-

stowania 
− kontynuacja istniejących zadań testowa-

nia po przerwie 
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Oprzyrządowanie 
Cewki testujące 
Z przyrządem MAGNATEST DH można stoso-
wać wszystkie cewki testujące systemu MAGNA-
TEST S i D. Szczegółowy opis można znaleźć w 
ulotce "Systemy nadajnikowe MAGNATEST S 
3.625". 

 
 

Kable cewek 
Dostępne są kable cewek o różnej długości i z 
różnymi złączami. W poniższej tabeli podano 
zestawienie dostępnych kabli: 

Kabel cewki Nr zamówienia 
Kabel cewki 3 m 3.625.11-9911 
 138 162 8 
Kabel cewki 5 m 3.625.11-9911 M5 
 166 051 9 
Kabel cewki 10 m 3.625.11-9911 M10 
 136 149 0 
Kabel cewki 3 m 3.625.11-9914 
złącze kątowe 166 120 5 
Kabel cewki 10 m 3.625.11-9914 M10 
złącze kątowe 136 611 4 

Opcjonalnie dostępny jest adaptor do dwucew-
kowego trybu różnicowego. Jeśli amplituda sy-
gnału różnicowego od dobrych i złych sztuk jest 
bardzo mała, pomocne może być zastosowanie 
trybu dwucewkowego. 

 
Multiplekser cewek 
Multiplekser umożliwia pracę do ośmiu cewek z 
jednym przyrządem MAGNATEST DH. Pozwala 
to na skrócenie czasu przezbrojenia na inny wy-
miar, gdy różnej wielkości cewki są zamontowa-
ne na przesuwnym stoliku i mogą być dowolnie 
wsuwane w pozycję testowania. 

 
Przy zastosowaniu multipleksera cewek nie jest 
możliwe użycie kabli cewek ze złączem kątowym. 
Multiplekser cewek jest szczegółowo opisany w 
osobnej ulotce " Multiplekser cewek MAGNA-
TEST D 3.623". 

Mysz 
Standardowa mysz PC ze złączem szeregowym 
lub USB, bez złącza PS/2 

Klawiatura 
Kompaktowa klawiatura ze złączem PS/2 

Klawiatura przemysłowa 
Solidna klawiatura w szufladzie 4HU do zabudo-
wy w szafkach 19" 

 
Zewnętrzny napęd CD-ROM 
Zewnętrzny napęd jest stosowany do aktualizacji 
oprogramowania i innych celów instalacyjnych. 
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Wskaźnik sygnału 
do wyświetlania wyników testo-
wania, wyjść sortowania, stanów 
błędów itd. Dwie lampy (czerwo-
na/zielona) wyświetlają do czte-
rech stanów roboczych. Więcej 
informacji można znaleźć w ulot-
ce "Lampa sygnałowa 3.623.01-
2000". 

Element przesyłowy 
Element przesyłowy z 37-kołko- 
wym złączem DSUB i zaciskami 
śrubowymi do podłączenia zewnętrznych urzą-
dzeń peryferyjnych do przyrządu MAGNATEST 
DH. Element przesyłowy podłącza się poprzez 
kabel łączący do interfejsu optoizolowanego I/O. 
Zewnętrzne linie wejściowe i/lub wyjściowe moż-
na podłączyć do zacisków śrubowych. 
Element przesyłowy jest szczególnie użyteczny w 
przypadku montażu przyrządu testującego w 
szafce 19". 

Adaptor I/O 3.623 
Wszechstronny moduł rozszerzający do łatwego 
wbudowania dodatkowych elementów. Wersja 
podstawowa pozwala na podłączenie zewnętrz-
nych sygnałów (np. ze sterownika PLC) przez 37-
kołkowy element przesyłowy. Kilka opcji umożli-
wia dostosowanie do większości praktycznych 
sytuacji. Adaptor jest szczegółowo opisany w 
osobnej ulotce "Adaptor I/O MAGNATEST D 
3.623". 

 

Tester Opto-I/O 
Urządzenie testowe do łatwego sprawdzania 
funkcjonalności interfejsu optoizolowanego I/O 
przyrządu MAGNATEST DH. Urządzenie to pod-
łączone zamiast innych urządzeń peryferyjnych 
umożliwia wyświetlanie sygnałów wyjściowych 
przyrządu MAGNATEST DH za pomocą diod 
LED oraz generowanie sygnałów wejściowych za 
pomocą ręcznych przełączników. Adaptor jest 
szczegółowo opisany w osobnej ulotce "Tester 
Opto-I/O MAGNATEST D". 

 
Kabel łączący 
Kabel 37-żyłowy do podłączenia wskaźnika sy-
gnału, elementu przesyłowego, adaptora I/O lub 
testera Opto-I/O. 

Zestaw montażowy 19" 
W przypadku instalacji przyrządu MAGNATEST 
DH w szafce 19" wymagany jest zestaw monta-
żowy 19". Prosimy zwrócić uwagę, że późniejsze 
wykonanie montażu wymaga pewnych dodatko-
wych prac. Zatem prosimy już w zamówieniu 
podać, czy konieczny jest zestaw montażowy 
19". 

Zestaw montażowy 19" do szafki DS 6.430 
Kompletny zestaw montażowy do instalacji przy-
rządu MAGNATEST DH w szafce 19" systemu 
FOERSTER DS 6.430. Zestaw zawiera elementy 
mechaniczne (pręty ślizgowe, materiały monta-
żowe, kompensator) oraz elementy do podłącze-
nia interfejsu optoizolowanego I/O (element prze-
syłowy, kabel łączący). 
Prosimy zwrócić uwagę na dodatkowe zamówie-
nie zestawu montażowego 19" (3.623.01-0491) 
razem z przyrządem MAGNATEST DH. 
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Dane techniczne 

Częstotliwość testowania 2 Hz do 12 Hz 
Przepustowość testowania zależna od często-

tliwości testowania 
Wyzwalanie testowania ręczne, zewnętrzne 
Bramki sortowania kołowa, eliptyczna, 

prostokątna (zakre-
sy ręczne), regresja 
dwuwymiarowa 

Tryb testowania analiza grupowa 
Liczba grup sortowania 6 
Wzbudzenie jednoczesne wielo-

częstotliwościowe 
Wzmacniacz wyjściowy pobudzany prądowo 

max. 2,0 AP, 
max. 36 VP 

Testowanie tryb bezwzględny 
jednocewkowy; 
opcjonalny tryb róż-
nicowy dwucewko-
wy 

Ocena sygnał testowania 
według amplitudy i 
fazy 

 

 

Interfejsy szeregowy, USB, 
drukarka (równole-
gły), mysz (szere-
gowy), zewnętrzna 
klawiatura (PS/2), 
zewnętrzny monitor 
(VGA) 

Wejścia 8 (izolowane galwa-
nicznie) 

Wyjścia 8 (izolowane galwa-
nicznie) 

Napięcie zasilania 115 V / 230 V ±10 % 
50 Hz lub 60 Hz 
(prosimy podać w 
zamówieniu) 

Wymiary dla szafki 19" 178x490x420 mm2 
(wys.xszer.xgłęb.) 

Masa około 18 kg 
Temperatura robocza +5 °C do +40 °C 
Wilgotność względna 8 % do 80 %, 

bez kondensacji 
Obudowa IP65, przód 
 

 
Informacje o wyrobie 
Ulotki 

Wskaźnik sygnału MAGNATEST D 150 865 2 
Adaptor I/O MAGNATEST D 188 010 0 
Tester Opto-I/O MAGNATEST D 188 009 8 
System testujący MAGNATEST S 3.625 137 375 7 
System czujnikowy MAGNATEST S 137 992 5 
Multiplekser cewek MAGNATEST D 188 159 0 
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W razie szczególnych problemów prosimy o kontakt z firmą: 

 

Institut Dr. Förster GmbH & Co. KG 
Division TS Semi-finished Product Testing  
Skrytka 1564 
D-72705 Reutlingen, Niemcy 
Tel.: +49 (0) 7121-140-270 
www. foerstergroup.de 
 
NDT SYSTEM 
01-643 WARSZAWA 
www.ndt-system.com.pl 
biuro@ndt-system.com.pl 

 
Informacje i ilustracje mogą 
ulec zmianie. 

Nr zamówienia: 184 199 8 
Wydanie: 05/02 
Autor: Do 
 

® Zastrzeżony znak handlowy 
© Copyright Institut Dr. Foerster 

GmbH & Co. KG 
 

 

Informacje o wyrobie 
Standardowe zestawy funkcjonalne 

Nazwa Nr części Nr zamówienia 
MAGNATEST DH 50 HZ TESTOWANIE PÓŁWYROBÓW 
MAGNATEST DH 60 HZ TESTOWANIE PÓŁWYROBÓW 

3.623.85 
3.623.95 

183 318 9 
183 318 7 

Pozycje te są wersjami standardowymi (obudowa stołowa). Do montażu w przemysłowej szafce 
19" prosimy dodać do zamówienia zestaw montażowy 19". 

Standardowe elementy 

Nazwa Nr części Nr zamówienia 
KABEL CEWKI 
MULTIPLEKSER CEWEK 
KLAWIATURA MINI DLA PC, PS/2, USA 
WSKAŹNIK SYGNAŁU CZERWONY/ZIELONY 
ELEMENT PRZESYŁOWY 37-KOŁKOWY SUB-MIN-D 
ADAPTOR I/O 
TESTER OPTO-I/O 
KABEL ŁĄCZĄCY 37-KOŁKOWY ST-ST 1 M 
KABEL ŁĄCZĄCY 37-KOŁKOWY ST-ST 2 M 
ZESTAW MONTAŻOWY 19" 
ZESTAW MONTAŻOWY 19" DO SZAFKI DS (6.430) 

Patrz strona 5. 
Patrz osobna ulotka. 
2.011.01-7111 
3.623.01-2000 
289-558 
Patrz osobna ulotka. 
Patrz osobna ulotka. 
 
 
3.623.01-0491 
3.623.01-0493 

 
 
164 487 4 
150 873 3 
030 999 0 
 
 
038 590 5 
038 573 5 
167 628 8 
169 767 6 

 


