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Koercyjne natężenie pola Hcj 
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KOERZIMAT 1.097 HCJ jest sterowanym komputerowo przyrządem pomiarowym do szybkiego, 
niezależnego od geometrii pomiaru koercyjnego natężenia pola HcJ. 

Zastosowanie 

Pomiar HcJ 
 Ocena struktury węglików spiekanych po procesie spiekania 
 Kontrola elementów elektromechanicznych w przemyśle elektronicznym, samochodowym, 

komputerowym i produkcji zegarów 
 Monitorowanie etapów produkcji elementów z materiałów o wysokiej przenikalności, takich jak 

wyżarzanie, obróbka mechaniczna, zatapianie w tworzywie sztucznym 
 Monitorowanie pocenia i obróbki cieplnej stali 

Charakterystyka pomiarów HcJ 
• Szczególnie prosta obsługa poprzez interfejsy użytkownika WINDOWS do pomiarów pojedyn-

czych i seryjnych 
• Wygodne zarządzanie i archiwowanie zestawów parametrów dla różnych badanych elementów 
• Automatyczna kompensacja uchybu i równoważenie z monitorowaniem temperatury cewki i 

ponagleniem do regulacji 
• Wysoka odtwarzalność i precyzja dzięki matematycznym metodom oceny (regresja) 
• Rejestracja wszystkich danych (zamówienie, parametr, odczyt, sortowanie, statystyka) w bazie 

danych (format MS-ACCESS) i wydruk protokołu HcJ 
• Tworzenie protokołów specyficznych dla klienta przy użyciu programów MS ACCESS lub MS 

EXCEL 
• Natężenie pola magnetyzacji 240 kA/m (do 440 kA/m z opcjonalną magnetyzacją impulsową) 

Tryb pracy i działanie 
Koercyjne natężenie pola HcJ jest określone w cewce przyrządu KOERZIMAT w otwartym obwo-
dzie magnetyzacji zgodnie z EN 10330 i IEC 60404-7. Badany element jest magnesowany w cew-
ce aż do nasycenia. Polaryzacja badanego elementu jest mierzona w sondach FOERSTER, a na-
stępnie pole odwrotne jest zwiększane do chwili, gdy polaryzacja wyniesie zero. Natężenie pola 
odwrotnego H jest koercyjnym natężeniem pola HcJ w przypadku zerowej polaryzacji badanego 
elementu. 

 

Krzywa magnetyzacji 
 

Jr – remanancja 
Js – magnetyzacja nasycenia 
HcJ – koercyjne natężenie pola 
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Budowa 
Do zmierzenie koercyjnego natężenia pola HcJ potrzebne są następujące elementy:  
• moduł pomiarowy KOERZIMAT 1.097 HCJ 
• cewka KOERZIMAT 40 lub 60 
• komputer KOERZIMAT PC z oprogramowaniem 

Moduł pomiarowy KOERZIMAT 1.097 HCJ jest połączony z komputerem PC poprzez interfejs Et-
hernet do pomiaru HcJ. 

KOERZIMAT – elementy 
Moduł pomiarowy KOERZIMAT HCJ 

 
Moduł pomiarowy zawiera elektronikę wykonawczą, pomiarową i kontrolną do pomiaru HcJ i gniaz-
da przyłączeniowe dla cewki KOERZIMAT i wewnętrznej sondy KOERZIMAT (opcja). Moduł po-
miarowy i komputer KOERZIMAT-PC są połączone poprzez Ethernet. 

Cewka KOERZIMAT 1.097 HCJ 40 i 60 

 
Do pomiaru HcJ dostępne są dwie cewki o średnicy wewnętrznej przelotu 41 mm i 62 mm. Cewki 
są wyposażone w ekrany tłumiące zakłócające pola magnetyczne statyczne i dynamiczne. 
Umożliwia to pomiar pola resztkowego za pomocą sond FOERSTER (Fluxgate) do niezależnego 
od geometrii określania koercyjnego natężenia pola. 
Do chłodzenia zainstalowane są dwa wentylatory. 
W przypadku bardzo małej masy badanego elementu, powodującej bardzo małe pola resztkowe, 
można użyć wewnętrznych sond KOERZIMAT. 
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Dostępne wzorce kalibracyjne 

Wzorzec kalibracyjny 1622560 HCJ twardy, około 21 kA/m 

Wzorzec kalibracyjny 1622676 HCJ miękki, około 65 A/m 

Spiek węglikowy: 467 * 10-7
 Tm3/kg; 16,3 kA/m 

Zestaw wzorców kalibracyjnych 1934970, spieki węglikowe HCJ+MS 

Spiek węglikowy: 378 * 10-7
 Tm3/kg; 23 kA/m 

Spiek węglikowy: 250 * 10-7
 Tm3/kg; 12,1 kA/m 

Spiek węglikowy: 343 * 10-7
 Tm3/kg; 13,5 kA/m 

Spiek węglikowy: 105 * 10-7
 Tm3/kg; 4,6 kA/m 

Spiek węglikowy:   65 * 10-7
 Tm3/kg; 3,5 kA/m 

 

 

Oprogramowanie KOERZIMAT PC 

 

Oprogramowanie KOERZIMAT PC (wersja 32-bitowa) stanowi interfejs wyświetlacza i użytkownika 
do pomiaru HcJ. Pracuje w systemie operacyjnym Windows 7, XP. 

Dane wszystkich pomiarów są zapamiętane w plikach bazy danych i mogą być odpowiednio dru-
kowane jako "Protokół zmierzonej wartości natężenia pola koercyjnego HcJ”. 
Ponadto wartości zmierzone mogą być eksportowane jako plik do użycia w innych programach, np. 
MS EXCEL. 

Oprogramowanie KOERZIMAT PC jest przeznaczone do sterowania także innymi elementami serii 
wyposażenia KOERZIMAT (pomiar 1.097 MS do określania właściwej magnetyzacji nasycenia Js 
lub σs). 

Więcej szczegółów można znaleźć w prospekcie 1.097 MS. 
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Dane techniczne 

Moduł pomiarowy KOERZIMAT HCJ 

 

Wymiary 465 x 445 x 220 mm (dł. x szer. x wys.) 
Zasilanie sieciowe 230 V, 50 lub 60 Hz  

Dopuszczalne wahania napięcia sieci ±10% wartości znamionowej 

Dopuszczalne wahania częstotliwości sieci ±1 Hz 

Pobór mocy (przyrząd) chwilowo do magnetyzacji 3700 VA,  
średni pobór 100 do 800 VA, w zależności  
od nastawy 

Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia 0 do +45 °C 

Klasa ochrony IP 32 

Waga około 18 kg 

 

Cewka KOERZIMAT 40/60 

 

Wymiary 450 x 340 x 420 mm (dł. x szer. x wys.) 
Średnica wewnętrzna cewki, prześwit 41 mm 62 mm 

Natężenie pola magnetyzacji*)

Z dodatkowym impulsem (opcja)  440 kA/m 350 kA/m 

 240 kA/m 200 kA/m 

Pomiar natężenia pola 100 kA/m 50 kA/m 

Jednorodny obszar pola (odchylenie Δ Hc< 0,5 %) 170 mm 120 mm 

Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia  0 do +45 °C 

 

                                                
*)  Typowe dla temperatury cewki du = 25 °C 
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W celu uzyskania pomocy prosimy o kontakt: 

INSTITUT DR.FOERSTER 
GmbH & Co. KG 
Skrytka 1564 
D-72705 Reutlingen, Niemcy 
 
Przedstawiciel: 
NDT SYSTEM 
www.ndt-system.com.pl 

DM@foerstergroup.de 
http://www.foerstergroup.de 

Zastrzegamy sobie prawo do zmian  
w danych i ilustracjach.  

 

Wydanie: 09/11 
Autor: STÖ/GÄ 
Zamówienie nr: 1955381  

 

 

Dane techniczne (ciąg dalszy) 

Cewka KOERZIMAT 40/60 

Chłodzenie dwa wentylatory 
Klasa ochrony IP 32 
Waga ok. 65 kg ok. 85 kg 

Czujnik 1 para sond FOERSTER (Fluxgate) 
Dla elementów o małych masach sondy wewnętrzne KOERZIMAT 40 lub 60  

Do elementów o momencie magnetycznym 
m < 0.2 x 10-7 Vsm3 zaleca się użycie sondy 
wewnętrznej. 

Max. mierzone natężenie pola 
przy użyciu sondy wewnętrznej do 25 kA/m 

 

Pomiar HcJ 

Niepewność pomiaru HcJ < ±1 % wartości mierzonej według EN 10330 
lub IEC 60404-7; elementy zgodne z tymi 
normami mogą być mierzone metodą porów-
nawczą (wzorzec zakładowy) 

Tryby pomiarowe automatyczny lub ręczny 

Zakres pomiarowy natężenia pola koercyjnego zakres auto od 0 do 100 kA/m 

Czas pomiaru natężenia pola koercyjnego regulowany od 1 do 10 s 

Czas magnetyzacji regulowany od 2,5 do 25 s 

Niepewność pomiaru pola ±0,2 % wartości mierzonej 

Zakres pomiaru pola resztkowego zakres auto ±0 do 100 A/m 
 


