
POMIARY POLA MAGNETYCZNEGO 
– NIEZAWODNE I PRECYZYJNE 



ODDZIAŁ S 

... oddział 
Grupy FOERSTER 

Kompetencja dzięki 
innowacjom i obecno-
ści na całym świecie 

Serce Oddziału S bije 
w niemieckim mieście 
Reutlingen. To tam opra-
cowuje się, produkuje i 
testuje we własnym labo-
ratorium detektory, sys-
temy pomiarowe i magne-
tometry satelitarne. 
Umiejętność efektywnego 
wykorzystania systemów 

przekazuje się we wła-
snym ośrodku szkolenio-
wym. Także w Reutlingen 
znajduje się centralny 
dział sprzedaży i stąd 
wspomaga się klientów z 
ponad 50 krajów poprzez 
firmy zależne i biura od-
działów. 

Systemy pomiarowe pola 
magnetycznego firmy 
FOERSTER dostarczają 
rozwiązań do zastosowań 
badawczych, produkcyj-
nych i specjalnych. 

Oddział S jest prezentowany 
na stronach internetowych 
Grupy FOERSTER. Jest tam 
także przedstawiony histo-
ryczny rozwój prowadzący 
do światowej obecności 
systemów FOERSTER. 
Udostępniona jest dokumen-
tacja techniczna wyrobów. 

Macierzysty oddział 
Grupy FOERSTER w Reutlingen 

Detektory metali 
+ magnetyzacja 

Testowanie 
elementów 

Badania 
konserwacyjne 

Testowanie 
półwyrobów 



Od dziesięcioleci pomiary 
pola magnetycznego przy 
użyciu sondy FOERSTER 
znajdują wiele różnorod-
nych zastosowań. Obecnie 

nowoczesne przyrządy i 
systemy pomiarowe pracu-
ją w prawie wszystkich 
sektorach przemysłu. 
Wszędzie, gdzie trzeba 
wykonać skomplikowane 
pomiary, kiedy trzeba 

wydać orzeczenie doty-
czące bezpieczeństwa i 
kiedy dominującym czyn-
nikiem jest efektywność 
kosztowa, spotyka się 
technologię firmy FOER-
STER. 

Poniżej opisano zrealizo-
wane zadania i projekty. 

MAGNETOMAT® – 
Systemowe rozwiązania 
do pomiaru, oceny 
i dokumentacji 
Strony 8/9 

Od mikroczujnika do sieci czujników  
w wodzie o głębokości 100 m 

Sprostanie wyzwaniom 
Strony 8/9 

Pomiary pola magnetycznego 
w ekstremalnych warunkach 

Szkolenia i seminaria 
Na szkoleniach wprowadzają-
cych i seminariach o nastawie-
niu praktycznym Firma FOER-
STER przekazuje swoje do-
świadczenie i know-how dla 
zapewnienia skutecznego 
użytkowania systemów pomia-
rowych FOERSTER. Kursy są 
prowadzone w naszej siedzibie 
głównej lub, na życzenie, 
w siedzibie Klienta. 

MAGNETOSCOP®  
– Mocny, kompaktowy,  
przejezdny i precyzyjny 
Strony 4/5 

Pomiary pola magnetycznego 
i przenikalności w laboratorium, 
produkcji i obsłudze technicznej 

KOERZIMAT® – 
Wygodne analizy 
pojedyncze i seryjne 
Strony 6/7 
Analizy materiałów  
magnetycznie twardych i miękkich 
Pomiary HcJ i σS 



MAGNETOSCOP® – 
MOCNY, ZWARTY, PRZEJEZDNY I PRECYZYJNY 

Pomiary pola 
magnetycznego 

Przy wykonywaniu pojedyn-
czych badań w laboratorium  
lub w ramach seryjnych testów 
w produkcji trzeba przeprowa-
dzić szczególnie szeroki zakres 
pomiarów pola magnetycznego.  

Stosując MAGNETOSCOP 
ma się do dyspozycji 
wszechstronny przyrząd 
pomiarowy, który może być 
wyposażony w odpowiednią 
sondę, w zależności od wy-
konywanego zadania. Do-
stępne są następujące sondy: 
• sonda pola i gradientu, 
• sonda różnicowa, 
• sonda z nabiegunnikiem 

punktowym, 
• mikrosonda pola, 
• mikrosonda różnicowa, 
• sonda pola szczątkowego. 
Odpowiednie interfejsy prze-
syłu danych ułatwiają obrób-
kę zmierzonych danych i 
wspomagają zarządzanie 
tymi danymi. 

Zakres pomiarowy: 
10-4 μT do około 1 mT 
Zmienne pola do 180 Hz 

MAGNETOSCOP® – 
PRECYZJA SOLIDNA, KOMPAKTOWA I MOBILNA 



Pomiary 
przenikalności 

Dobrze zabezpieczony w 
kasecie transportowej i 
niezależny od sieci dzięki 
zasilaniu z baterii, MA-
GNETOSCOP będzie 
Wam towarzyszyć w każ-
dym miejscu, np. przy 
pomiarze przenikalności 
materiałów. Trzeba po 
prostu zamocować sondę, 
a przyrząd określi - wyko-
rzystując proces bez-
względny lub porównaw-
czy – czy wybrany materiał 
jest odpowiedni do Wa-
szych celów. Tak samo 
szybko i niezawodnie  

Wasz zespół serwisowy 
sprawdzi podczas konser-
wacji, czy silnie obciążone 
elementy np. samolotu lub 
rurociągu są w stanie 
spełnić wysokie wymaga-
nia bezpieczeństwa i mo-
gą zapewnić dalszą bez-
pieczną pracę. Dostępne 
są sondy pomiarowe o 
różnych konstrukcjach i  
o różnych stopniach czu-
łości. 

Zakresy pomiarowe: 
μr = 1000 do 2000 



KOERZIMAT® – 
WYGODNE ANALIZY POJEDYNCZE I SERYJNE 

Pomiary HcJ 
Natężenie pola magnetyzacji 
do 500 kA/m 
Zakres pomiarowy od 0 
do 100 kA/m 

Określanie HcJ i σS 
KOERZIMAT jest stosowa-
ny na całym świecie w labo-
ratoriach i w produkcji 
przemysłowej do analizy 
materiałów magnetycznie 
twardych i miękkich. Ten 
wspomagany komputerowo 
system automatycznie okre-
śla koercję pola magnetycz-
nego HcJ i wagowe nasyce-
nie magnetyzacji σS. Przy 
pomiarze pojedynczych 
elementów lub małych serii 
wyniki są opcjonalnie wy-
świetlane jako wartości 
cyfrowe, jako tablice warto-
ści lub w postaci graficznej.  

Serie pomiarów mogą być 
oceniane przez określenie 
parametrów statystycznych. 
(Zdjęcie wagi dzięki uprzej-
mości firmy Mettler - Toledo.) 

Pomiary σS 
Gęstość strumienia magne-
tycznego w szczelinie po-
wietrznej magnesu B = 1,2 T 
Czułość pomiaru 0,1 mg Co 

KOERZIMAT® – 
WYGODNE ANALIZY POJEDYNCZE I SERYJNE 



Połączenie z Waszą bazą 
danych i systemem zarzą-
dzania produkcją umożliwi 
automatyczne tworzenie 
danych pomiarowych 
specyficznych dla wyrobu  
i dokumentacji testowania. 

Pomiary automatyczne 
Aby zwiększyć przepusto-
wość, całkowicie automa-
tyczne systemy transportowe 
firmy FOERSTER znacznie 
przyspieszają proces. Pro-
ces wymaga jedynie podania 
parametrów do identyfikacji 
badanych elementów, np.  
za pomocą kodu kreskowe-
go. Następnie podawanie  
do układu transportowego, 
pozycjonowanie badanych 
elementów, pomiar i rozła-
dunek odbywają się automa-
tycznie. Firma FOERSTER 
wdroży Wasz automatyczny 
system pomiarowy zgodnie  
z indywidualnymi wymaga-
niami zadań pomiarowych. 



MAGNETOMAT® – 
SYSTEMOWE ROZWIĄZANIE POMIARU 

Oferujemy następujące czuj-
niki: 
• czujnik standardowy 

o 1 - 3 osiach 
• czujnik okrętowy 

o 1 - 3 osiach 
• czujnik miniaturowy 

o 1 - 3 osiach 
• sonda pola i gradientu 
Czujniki cyfrowe można przy 
minimalnym wysiłku podłą-
czyć do handlowo dostępne-
go komputera PC. Oprogra-
mowanie MAGNETOMAT-u 
podsumowuje zmierzone 
wartości. Steruje także se-
kwencją pomiaru dostosowa-
ną do określonego zadania 
oraz konfiguruje tempo prób-
kowania, kanały pomiarowe, 
współczynniki korekcyjne i 
uchyb sygnału. 

Wysokorozdzielczy 
pomiar pola 
magnetycznego 

MAGNETOMAT jest stoso-
wany wszędzie tam, gdzie 
ważny jest dokładny pomiar 
kierunku i wartości pola 
magnetycznego lub do 
określenia skuteczności 
urządzeń ekranujących.  
Do określania natężenia pól 
magnetycznych we współ-
rzędnych przestrzennych 
dostępne są czujniki o jed-
nej, dwóch lub trzech 
osiach. 

Zakresy pomiarowe: 
±100 μT, ±250 μT, ±1 mT 
Przesyłanie danych: 
RS 232, magistrala RS 
485/CAM 
Max. długość kabla: 
1000 m 

MAGNETOMAT® – 
SYSTEMOWE ROZWIĄZANIE POMIAROWE 



OCENA I DOKUMENTACJA 

Możliwość tworzenia  
sieci poprzez magistralę 
CAN 

Aby mierzyć skomplikowane 
elementy, konieczne jest 
zainstalowanie sieci punktów 
pomiarowych. Poprzez ma-
gistralę CAN można połą-
czyć w sieć do 64 czujników. 
Jednym z przykładów jest 
sprawdzanie "magnetyczne-
go podpisu" okrętu. Do tego 
celu został opracowany 
czujnik okrętowy zdolny 

wytrzymać ciśnienie wody. 
Firma FOERSTER wdraża 
kompletne rozwiązania 
dostosowane do potrzeb 
klienta, łącznie z komplet-
nymi systemami czujniko-
wymi, okablowaniem, ste-
rowaniem i oceną pomiaru. 

OCENA I DOKUMENTOWANIE 



SPROSTANIE WYZWANIOM 

Czułość jest ważna także w 
procesach związanych z re-
cyklingiem wysokogatunko-
wych surowców. Materiał 
ferrytyczny uwięziony w ma-
teriale poddawanym recy-
klingowi ma szkodliwy wpływ 
na jego charakterystyki, a 
zatem musi być odfiltrowa-
ny. Także tutaj wymagania 
stawiane systemom pomia-
rowym tworzą środowisko o 
szczególnie wysokich na-
prężeniach mechanicznych i 
pociągają za sobą wymaga-
nia wyższej czułości i mak-
symalnej pewności pomiaru. 

Ekstremalne warunki zasto-
sowania stawiają operato-
rom i systemom najwyższe 
wymagania. Szczególnie 
ważne jest w tym przypadku 
użycie doskonałego materia-
łu. Błędy mogą zagrażać 
życiu i powodować koszty. 
Jednak stała kontrola stawia 
najwyższe wymagania także 
systemom pomiarowym. Na 
przykład złącza i orurowanie 
wiertni naftowych muszą być 
kontrolowane na nawęgla-
nie, kruchość lub przenikal-
ność. 

System magnetyzacji i układ 
pomiarowy firmy FOERSTER 
do wykrywania żelaza w miedzi 
przeznaczonej do recyklingu 



Ziemskie pole magnetyczne 
jest jednym z najważniej-
szych elementów orientacji 
satelitów na orbicie. Od sa-
mego początku umieszczenia 
satelitów na ich torach orbi-
talnych sondy firmy FOER-
STER towarzyszą im w eks-
tremalnych warunkach prze-
strzeni kosmicznej. Oprócz 
zastosowania elementów 
odpowiednich do warunków  

kosmicznych, dla trwałego i 
niezawodnego działania tych 
czujników najważniejsze jest 
know-how uzyskane z projek-
tów związanych z najwyż-
szymi wymaganiami dla sys-
temów pomiarowych. 

Zdjęcie zespołu satelitarnego 
dzięki uprzejmości firmy 
Astrium/© Astrium 



 

Institut Dr. Friedrich Förster 
Prüfgerätebau GmbH & Co KG 
Oddział S Detektory Metali i Magnetyzacja 
In Laisen 70 
D-72766 Reutlingen 
NIEMCY 
www.foerstergroup.de 
 
Przedstawiciel: 
NDT_SYSTEM 
01-643 WARSZAWA 
tel. +4822 8325030 
www.ndt-system.com.pl 
biuro@ndt-system.com.pl 
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