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MAGNATEST® D 3.623 

 
MAGNATEST D 3.623 firmy FOERSTER jest 
przyrządem testującym do badań nieniszczą-
cych materiałów metalicznych w celu określe-
nia ich różnych własności magnetycznych i/lub 
elektrycznych. 
Jest on dobrze przystosowany do badania 
zarówno gotowych wyrobów (prętów, rur, dru-
tów itd., wersja oprogramowania HZP), jak i 
masowo produkowanych części i elementów 
(śrub, wkrętów, pierścieni, zaworów, odkuwek 
itd., wersja oprogramowania SGP) w celu 
określenia różnic jakościowych, takich jak: 
- skład stopowy, 
- obróbka cieplna, 
- struktura ziarnista, 
- wytrzymałość materiału, 
- twardość, 
- głębokość nawęglenia 
i innych własności. 
Opracowując MAGNATEST D 3.623 stworzo-
no nowoczesny przyrząd testujący, umożliwia-
jący operatorowi łatwe, szybkie i bezpieczne 
wykonywanie wszelkich zadań testowania w 
dziedzinie badań materiałowych. 

Charakterystyki 
Sterowany procesorowo system testujący 
do ręcznych lub automatycznych badań 
nieniszczących materiałów metodą ma-
gnetoindukcyjną 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Jednouzwojeniowy, bezwzględny tryb 
roboczy, a zatem nie jest wymagane 
uzwojenie kompensacyjne 
Stały prąd wzbudzenia, a zatem określone 
pole magnetyczne w ciągu całego badania 
Wysoka amplituda prądu wyjściowego; a 
zatem pobudzanie wyższych harmonicz-
nych i szczególnie wysoka czułość na wła-
sności magnetyczne badanej próbki 
Badanie jedno- lub wieloczęstotliwościo-
we, ocena wyższych harmonicznych 
Prosty interfejs operatora dzięki zastoso-
waniu określonych klawiszy funkcyjnych i 
kolorowego wyświetlacza TFT o wysokiej 
rozdzielczości 
Standardowe interfejsy dla urządzeń pery-
feryjnych (klawiatura, mysz, drukarka, sieć 
itd.) 
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Tryb pracy 
Badany element jest poddany działaniu pola 
magnetycznego wytworzonego przez cewkę 
testującą. Wewnątrz materiału będącego 
przewodnikiem elektrycznym indukowane są 
prądy wirowe. Ponadto w przypadku materiału 
ferromagnetycznego badany element jest ma-
gnesowany. 
Napięcie indukowane w uzwojeniu odbiornika 
zależy od przewodności elektrycznej (wła-
sność elektryczna) oraz od kształtu i wielkości 
krzywej histerezy (własność magnetyczna). 
Jest ono analizowane i umożliwia badanie z 
wysoką czułością materiałów ferromagnetycz-
nych oraz nieferromagnetycznych i austeni-
tycznych. 

Ponieważ na samą krzywą histerezy mają silny 
wpływ takie parametry technologiczne jak 
twardość, skład stopu i struktura ziarnista, 
wyznaczanie tych parametrów jest szczególnie 
wrażliwe na własności magnetyczne. 

Przy wyższym natężeniu pola wzbudzenia 
wytwarzany jest sygnał niesinusoidalny, skła-
dający się z przebiegu podstawowego i wyż-
szych harmonicznych. 

Analiza udziału wyższych harmonicznych do-
starcza informacji o stanie materiału. Skład 
stopowy oraz obróbka mechaniczna lub ciepl-
na badanych elementów ferromagnetycznych 
wpływają na różne zakresy krzywej histerezy, 
co pozwala na ich ocenę z wysoką niezawod-
nością. 

 Wzbudzenie

 Indukcja 

cewka wzbudzenia 

 cewka
pomiarowa 

Przez zmianę natężenia pola wzbudzenia 
można wybrać taki zakres krzywej histerezy, 
który daje najwyższą czułość na własności 
magnetyczne badanego materiału. 
Dobór odpowiedniej częstotliwości wzbudzenia 
pozwala na selektywną obserwację charakte-
rystyk powierzchni i wnętrza materiału. 
 

 

 
Budowa przyrządu 
W konfiguracji standardowej MAGNATEST D 
składa się z następujących elementów: 

jednostka podstawowa MAGNATEST D 
3.623, 

• 

• 
• 
• 

moduł funkcyjny, 
kabel cewki, 
cewka testująca. 

Przyrząd może być przystosowany do odpo-
wiednich wymagań przez dodawanie dalszych 
elementów z programu oprzyrządowania. 

 

Jednostka podstawowa zawiera wszystkie 
elementy potrzebne do zastosowania przyrzą-
du: 
- solidna obudowa 4HU z wbudowanym 

wentylatorem, zasilaniem elektrycznym, 
klawiaturą na panelu przednim, kolorowym 
ekranem TFT o wysokiej rozdzielczości, 
napędem dyskietki za szczelnie zamykaną 
pokrywą przednią, 

- układ wtykowy do podłączenia komputera 
PC z modułem procesora, układ pamięci 
masowej, interfejsy urządzeń peryferyj-
nych (2 x szeregowy, 2 x równoległy, 2 x 
USB, Ethernet, VGA), 

- płyta sygnału analogowego, 
- płyta oceny sygnału, 
- wzmacniacz mocy, 
- optoizolowany interfejs I/O. 
Przystosowanie do konkretnego zadania te-
stowania odbywa się za pomocą odpowiednie-
go modułu funkcyjnego. 
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Moduły funkcyjne 
MAGNATEST D 
Wersja standardowa do rozwiązywania zadań 
testowania jest wyposażona w następujące 
funkcje: 
- testowanie jedno- i wieloczęstotliwościowe, 
- bramki sortujące: kołowe, eliptyczne, pro-

stokątne (zakresy ręczne), regresja prosto-
kątna, 

- ręczny, wewnętrzny lub zewnętrzny tryb 
wyzwalania, 

- przepustowość testowania zależna od czę-
stotliwości (powyżej 10 elementów na se-
kundę przy 1 kHz). 

MAGNATEST DL 
Tania wersja przyrządu MAGNATEST D o 
obniżonych parametrach wydajnościowych do 
prostych zastosowań. 
W porównaniu do wersji MAGNATEST D po-
siada następujące ograniczenia: 
- brak możliwości testowania wieloparame-

trycznego, 
- brak oceny wyższych harmonicznych, 
- brak eliptycznych bramek sortujących, re-

gresji prostokątnej i zakresów ręcznych. 

 

Oprzyrządowanie 
Cewki testujące 
Do przyrządu MAGNATEST D można stoso-
wać wszystkie cewki testujące systemu MA-
GNATEST S. Szczegółowy opis można zna-
leźć w ulotce "Systemy nadajnikowe MAGNA-
TEST S 3.625". 
Obecnie sondy systemu MAGNATEST S mo-
gą być stosowane z przyrządem MAGNATEST 
D dopiero po wyjaśnieniu szczegółów tech-
nicznych. 

 
Kable cewki 
Dostępne są kable cewki o różnych długo-
ściach i z różnymi złączami. Charakterystykę 
dostępnych kabli podano w poniższej tabeli. 
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 

138 149 0 
Kabel cewki 3 m,  
złącze kątowe 

3.625.01-9914 
166 120 5 

Kabel cewki 10 m,  
złącze kątowe 

3.625.01-9914 M10 
136 611 4 

Mysz 
Standardowa mysz PC ze złączem szerego-
wym. 

Klawiatura 
Kompaktowa klawiatura ze złączem PS/2. 

 
Klawiatura przemysłowa 
Odporna klawiatura w szufladzie 1HU do za-
budowania w szafkach 19" kompletna z czujni-
kiem myszy. 

 
Zewnętrzny napęd CD-ROM 
Napęd zewnętrzny do aktualizacji oprogramo-
wania i innych celów instalacyjnych. 

Przełącznik nożny 
Przełącznik nożny zastępuje ręczne wyzwala-
nie testowania z klawiatury lub zewnętrzne 
wyzwalanie poprzez układ sterowania linią 
testującą. Jest podłączony bezpośrednio do 
optoizolowanego interfejsu I/O przyrządu MA-
GNATEST D. 
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Lampa sygnalizacyjna 
Niedroga lampa sygnalizacyjna 
do wyświetlania wyników 
testowania, wyjść sortujących, 
stanów błędu itd. Posiada dwie 
lampki (czerwoną i zieloną), 
umożliwiające wskazywanie do 
czterech trybów roboczych. 
Podłączenie do optoizolowa-
nego interfejsu I/O przyrządu 
MAGNATEST D za pomocą 
37-stykowego kabla przyłącze-
niowego. Drugie złącze umożli-
wia jednoczesne użycie przełącznika nożnego. 
Więcej informacji można znaleźć w ulotce 
"Lampa sygnalizacyjna 3.623.01-2000". 

Element przesyłowy 
Element przesyłowy z 37-stykowym złączem 
DSUB i zaciskami gwintowymi do podłączenia 
zewnętrznych urządzeń peryferyjnych do przy-
rządu MAGNATEST D. Element przesyłowy 
podłącza się poprzez kabel łączący do opto-
złącza I/O. Zewnętrzne linie wejściowe i/lub 
wyjściowe można podłączać do zacisków 
gwintowych. 
Element przesyłowy jest szczególnie użytecz-
ny w przypadku zamontowania przyrządu te-
stującego w szafce 19". 

Adaptor I/O 3.623 
Wszechstronny moduł rozszerzający do łatwe-
go dołączania dodatkowych elementów. Wer-
sja podstawowa pozwala na podłączenie ze-
wnętrznych sygnałów (np. ze sterownika PLC) 
za pomocą 37-stykowego elementu przesyło-
wego. Liczne opcje ułatwiają adaptację do 
większości zastosowań. Więcej informacji 
można znaleźć w ulotce " Adaptor I/O przyrzą-
du MAGNATEST D 3.623". 

 

Próbnik optoizolowanego interfejsu I/O 
Próbnik do łatwej kontroli funkcjonalności opto-
izolowanego interfejsu I/O przyrządu MAGNA-
TEST D. Urządzenie to podłącza się zamiast 
innych urządzeń peryferyjnych. Pozwala ono 
na wyświetlanie sygnałów wyjściowych przy-
rządu MAGNATEST D za pomocą diod LED 
oraz na generowanie sygnałów wejściowych 
za pomocą przełączników ręcznych. Szczegó-
łowe informacje można znaleźć w oddzielnej 
ulotce "Próbnik optoizolowanego interfejsu I/O 
przyrządu MAGNATEST D". 

 
Kabel łączący 
37-stykowy kabel do podłączania lampy 
sygnalizacyjnej, elementu przesyłowego, 
adaptora I/O lub próbnika interfejsu I/O do 
przyrządu MAGNATEST D. 

Zestaw montażowy 19" 
Do zamontowania przyrządu MAGNATEST D 
w szafce 19" potrzebny jest zestaw montażo-
wy 19". Należy zwrócić uwagę, że późniejsze 
użycie zestawu montażowego wymaga dodat-
kowej pracy, dlatego już w zamówieniu trzeba 
podać, że potrzebny jest zestaw montażowy 
19". 

Zestaw montażowy 19" do szafki DS 6.430 
Kompletny zestaw montażowy do instalacji 
przyrządu MAGNATEST D w 19-calowej szaf-
ce systemu FOERSTER DS 6.430. Zawiera 
elementy mechaniczne (pręty ślizgowe, mate-
riały montażowe, kompensator wydłużenia) 
oraz elementy do podłączenia optoizolowane-
go interfejsu I/O (element przesyłowy, kabel 
łączący). 
Należy zwrócić uwagę na dodatkowe zamó-
wienie zestawu montażowego 19" (3.623.01-
0491) wraz z przyrządem MAGNATEST D. 
 
 

4  MAGNATEST D 3.623 
  Wydanie 07/02 



 

MAGNATEST D 3.623  5 

 
Dane techniczne 
 
MAGNATEST D 

Częstotliwość 
testowania 

2 Hz do 12 kHz  
w 14 krokach 

Przepustowość 
testowania 

zależna od częstotliwości 
testowania; powyżej 
10 elementów na sekundę 
przy 1 kHz 

Wyzwalanie 
testowania 

ręczne, zewnętrzne, 
wewnętrzne 

Bramki sortujące okrągłe, eliptyczne, prosto-
kątne (zakresy ręczne), 
regresja prostokątna 

Tryb testowania analiza grupowa 
Liczba grup 
sortowania 6 

Wzbudzenie jedno- i wieloczęstotliwo-
ściowe 

Wzmacniacz 
wyjściowy 

prądowy 
max. 2,0 A0S, max. 36 V0S 

Testowanie tryb bezwzględny jed-
nouzwojeniowy; opcjonalny 
tryb różnicowy dwuuzwoje-
niowy 

Ocena przebieg podstawowy; ana-
liza spektralna do 
11-ej harmonicznej dla 
częstotliwości testowania do 
2 kHz 

Interfejsy szeregowy, USB, drukarki 
(równoległy), myszy (szere-
gowy), zewnętrznej klawia-
tury (PS/2), zewnętrznego 
monitora (VGA) 

Wejścia 8 (izolowane galwanicznie) 
Wyjścia 8 (izolowane galwanicznie) 

Dopuszczalne 
napięcie zasilania 

115 V/230 V ± 10%, 
50 Hz lub 60 Hz (w zamó-
wieniu należy podać często-
tliwość sieci) 

Wymiary ok. 177 x 450 x 425 mm 
(wys. x szer. x głęb.) 

Masa ok. 18 kg 
Temperatura 

robocza +5°C do +40°C 

Wilgotność 
względna 

8% do 80%, 
bez kondensacji 

Obudowa IP65, strona przednia 
 

MAGNATEST DL 
Częstotliwość

testowania
2 Hz do 12 kHz  
w 14 krokach 

Przepustowość
testowania

zależna od częstotliwości 
testowania; powyżej 
10 elementów na sekundę 
przy 1 kHz 

Wyzwalanie
testowania

ręczne, zewnętrzne, 
wewnętrzne 

Bramki sortujące kołowe 
Tryb testowania analiza grupowa 

Liczba grup
sortowania 1 

Wzbudzenie jednoczęstotliwościowe 
Wzmacniacz

wyjściowy
prądowy 
max. 2,0 A0S, max. 36 V0S 

Testowanie tryb bezwzględny jed-
nouzwojeniowy; opcjonalny 
tryb różnicowy dwuuzwoje-
niowy 

Ocena przebieg podstawowy 
Interfejsy szeregowy, USB, drukarki 

(równoległy), myszy (szere-
gowy), zewnętrznej klawia-
tury (PS/2), zewnętrznego 
monitora (VGA) 

Wejścia 8 (izolowane galwanicznie) 
Wyjścia 8 (izolowane galwanicznie) 

Dopuszczalne
napięcie zasilania

115 V/230 V ± 10%, 
50 Hz lub 60 Hz (w zamó-
wieniu należy podać często-
tliwość sieci) 

Wymiary ok. 177 x 450 x 425 mm 
(wys. x szer. x głęb.) 

Masa ok. 18 kg 
Temperatura

robocza +5°C do +40°C 

Wilgotność
względna

8% do 80%, 
bez kondensacji 

Obudowa IP65, strona przednia 
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 W razie wystąpienia szczególnych problemów prosimy o kontakt z firmą: 
 
INSTITUT DR. FÖRSTER 
Prüfgerätebau GmbH & Co. KG 
Joseph-von-Fraunhofer-Straße 15 
D-44227 Dortmund, Niemcy 
Tel. +49 (231) 975049-0 
Fax +49 (231) 975049-8 
foerster.ct@t-online.de 
http://www.foerstergroup.de 

 NDT System 
Ul. Twardowskiego 21 
01-643 WARSZAWA 
tel. +48 22 8339604,  
fax. +48 22 8339677 
ndt-sys@ndt-system.com.pl 
http://www.ndt-system.com.pl 

 
 
 
 
 

  

lub z jednym z naszych przedsta-
wicielstw zagranicznych. 
Informacje i ilustracje mogą ulec 
zmianie. 

Zam. nr 150 536 0 
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Informacje o wyrobach 
Ulotki 
Lampa sygnalizacyjna 3.623.01-2000 150 865 2
Przełącznik nożny 3.623.01-2051 151 120 3
Adaptor I/O 3.623 188 011 0
Próbnik optoizolowanego interfejsu I/O 188 009 8
System testujący MAGNATEST S 3.625 137 375 7
Systemy przesyłowe MAGNATEST S 3.625 137 992 5
Informacje aplikacyjne 

beczki do piwa 135 975 4Badanie wytrzymałości na rozciąganie 
wieszaki izolatorów wysokonapięciowych 144 662 6

  
piasty kół 139 289 1
końcówki sworzni oporowych 139 393 6
klamki drzwi samochodów osobowych 141 990 0

Badanie twardości 

ogniwa łańcuchów 141 991 9
  

rury austenityczne 141 993 5Weryfikacja gatunku materiału 
wkładki narzędziowe ze spieków węglikowych 144 663 0
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