
  
® Zastrzeżony znak handlowy 
© Copyright Institut Dr. Foerster 2010 

 
 

Systemy pomiarowe – MS 

Magnetyzacja nasycenia σs 
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Systemy pomiarowe KOERZIMAT MS 1.097 są kompletnymi systemami. Kompaktowe obudowy 
zawierają potężny magnes nasycenia oraz podajnik badanych elementów i elektronikę. Oprogra-
mowanie KOERZIMAT MS jest zainstalowane w komputerze PC. 

Systemy te są zwykle stosowane do niezależnego od geometrii pomiaru właściwej magnetyzacji 
nasycenia σs (4π Sigma) oraz – jeśli podana jest objętość badanego elementu – do określenia 
odpowiedniej indukcji nasycenia Bs. 

Zastosowania 
• Określenie momentu magnetycznego 
• Określenie właściwej magnetyzacji nasycenia, objętościowej i wagowej 
• Badanie niespieczonego proszku (utlenienia) do produkcji spieków węglikowych 
• Pośrednie określenie zawartości węgla albo odkrytego kobaltu lub niklu w spiekach węgliko-

wych w procesie produkcyjnym 
• Określenie magnesowalnej części materiału (kobalt, nikiel, ferryt itd.), a przez to pośrednie 

oznaczenie martenzytu i austenitu (według Hoselitza) 
• Kontrola jakości proszku magnetycznego zawierającego ferryt, kobalt i pierwiastki ziem rzad-

kich przed i po procesie spiekania 
• Badanie i opracowanie nowych stopów i materiałów magnetycznych 
• Oznaczanie zawartości niklu w monetach 

Kompletne rozwiązanie systemu KOERZIMAT składa się z elektroniki pomiarowej, magnesu nasy-
cenia, pneumatycznego lub ręcznego podajnika badanych elementów oraz odpowiedniego opro-
gramowania KOERZIMAT 1.097 MS PC. 

W porównaniu z rozpowszechnioną na świecie generacją systemu KOERZIMAT CS 1.096, elek-
tronika pomiarowa została dalej rozwinięta, a magnes nasycenia został zmodyfikowany. System 
został także wyposażony w nowy pneumatyczny lub ręczny podajnik badanych elementów. 

Oprogramowanie MS jest dostarczane w pamięci masowej USB jako część zestawu oprzyrządo-
wania włączonego do zakresu dostawy. 

Charakterystyka elementów 
⇒ Duży obszar jednorodnego pola magnetycznego:  

Ø = 32 mm, h = 21 mm w szczelinie powietrznej  
41 x 57 x 23 mm KOERZIMAT-u MS 31x69; 
Ø = 26 mm, h = 16 mm w szczelinie powietrznej  
30 x 40 x 18 mm KOERZIMAT-u 26x60 

⇒ Bardzo silne stałe pole magnetyczne do 1,15 T 
(11 500 Oe) 

⇒ Pomiar części o dużej masie do 200 g 
⇒ Wkładki testowe do określonego pozycjonowania ba-

danych elementów w miejscu pomiaru 
⇒ Proste, ręczne ładowanie i pozycjonowanie wkładek 

testowych w suwaku badanych elementów 
⇒ Pneumatyczne podawanie do magnesu nasycenia 
⇒ Metoda wyciągania zgodna z IEC 60404-14 

 
Użyteczna szczelina powietrzna  +  obszar Helmholtza 

określa 
obszar jednorodny 

Obszar użyteczny ze współczynnikiem kształtu: 
MS 31x69 MS 26x60 
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Tryb pracy i działanie 
Do systemu pomiarowego KOERZIMAT 1.097 MS potrzebne są także precyzyjne wagi. Ciężar 
badanego elementu jest określany przede wszystkim na takich wagach. Jeśli wagi mają zestaw do 
określania gęstości, można obliczyć objętość i gęstość. Następnie badany element jest pozycjo-
nowany w szczelinie powietrznej magnesu nasycenia przy użyciu podajnika suwakowego. Moment 
magnetyczny jest mierzony za pomocą cewek Helmholtza i fluksometru, kiedy badany element jest 
wyciągany z magnesu (metoda "wyciągania" zgodna z IEC 60404-14). Wagowa magnetyzacja 
właściwa σs jest obliczana na podstawie stosunku momentu magnetycznego do wagi. 

Do obliczenia udziału materiału magnesowalnego (w %) musi być wybrana odpowiednia stała ma-
teriałowa. Odnośne stałe materiałowe są podane w edytowalnej tabeli. Wartości są podane w jed-
nostkach 10-6 Tm3/kg lub 10-7 Tm3/kg, ale można je także wybrać w jednostkach Gauss*cm3/g oraz 
4πσs w Gaussach*cm3/g. 

Konstrukcja systemu 
Do zmierzenia właściwej magnetyzacji nasycenia potrzebne są następujące elementy: 
• oprogramowanie komputera PC systemu KOERZIMAT MS 
• system pomiarowy KOERZIMAT MS 31x69 (patrz rys. 4) lub 
• system pomiarowy KOERZIMAT MS 26x60 (patrz rys. 5) 
• precyzyjne wagi. 

Oprogramowanie PC systemu KOERZIMAT MS 
Interfejs użytkownika oprogramowania PC systemu KOERZIMAT MS może być przełączany mię-
dzy pomiarem pojedynczym a pomiarem seryjnym. 
Rysunki 1 i 2 przedstawiają oba interfejsy. 

 
Rys. 1: Interfejs użytkownika do pomiaru pojedynczego 
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Rys. 2: Interfejs użytkownika do pomiaru seryjnego 
 

 
Rys. 3: Protokół MS 

Protokół MS może być eksportowany w różnych formatach pliku, np. .csv, .RPT, .XLS, .DIF lub 
Lotus. 

Cechy interfejsu użytkownika 
⇒ Wyraźnie zhierarchizowane pola wyświetlacza do nastaw, wyświetlania wyników w postaci 

listy, krzywej serii pomiarów, histogramu, wyświetlania wartości cyfrowych, grup sortowania, 
statystyk 

⇒ Jednoczesne wyświetlanie dwóch wykresów wyników 
⇒ Prosta nawigacja przez menu 
⇒ Proste tworzenie i obsługiwanie list testowania 
⇒ Ładowanie wykonanych i zapamiętanych nastaw testowania 
⇒ Wczytywanie list testowania przy użyciu kodów kreskowych 
⇒ Tworzenie i drukowanie protokołów zmierzonych wartości 
⇒ Funkcja kalibracji i kompensacji 
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Elementy systemu KOERZIMAT 1.097 

System pomiarowy KOERZIMAT MS 

Oznaczenia systemu pomiarowego wskazują wielkość 
dostępnej szczeliny powietrznej . System KOERZIMAT 
MS 31x69 służy do badania elementów o wadze do 200 g, 
a KOERZIMAT MS 26x60 – o wadze do 50 g. 

W obrębie szczeliny powietrznej znajdują się strefy jedno-
rodnego obszaru aktywnego o różnych średnicach i wyso-
kościach. Wymiary stref jednorodnych wynoszą odpo-
wiednio Ø32 mm i h = 21 mm oraz Ø26 mm i h = 16 mm. 

Podawanie badanych elementów odbywa się pneuma-
tycznie w przyrządzie KOERZIMAT MS 31x69 i ręcznie w 
KOERZIMAT MS 26x60. 

Magnesy nasycenia mają następujące przyłącza: zasila-
nie, przyłącze Ethernet, 15-kołkowy port I/O do połączenia 
z PC oraz następujące elementy: przełącznik ON/OFF i 
grupę diod LED do wyświetlania stanu. 

Ponadto w systemie KOERZIMAT MS 31x69 zamontowa-
ny jest filtr regulacyjny do układu pneumatycznego (patrz 
rys. 4). 

 

 
Rys. 4: KOERZIMAT MS 31x69 z pneu-
matycznym podajnikiem badanych ele-
mentów – strona przyłączy 

 
Rys. 5: KOERZIMAT MS 26x60 z ręcznym 
podawaniem badanych elementów – stro-
na przyłączy 
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Każdy system ma swój własny suwak (rys. 6). Dostępne są zestawy oprzyrządowania (patrz rys. 8 
i 9) z dużym wyborem wkładek do utrzymywania badanych elementów o różnych kształtach. 

 
Rys. 6: Podajniki suwakowe do systemów pomiarowych Koerzimat MS z wymiarami 

Precyzyjne wagi 
Wagi (rys. 7) muszą być wyposażone w interfejs szeregowy RS232 do połączenia z komputerem 
PC. Oprogramowanie PC systemu KOERZIMAT MS zawiera sterowniki do popularnych modeli od 
producentów Mettler i Sartorius. 

 

Rys. 7: Precyzyjna waga 
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Oprogramowanie PC systemu KOERZIMAT 

Oprogramowanie PC systemu KOERZIMAT MS obsługuje wyświetlacz i interfejs użytkownika. 
Pracuje w systemie operacyjnym Windows XP Service Pack2 i Windows Vista. 

Wszystkie dane pomiarów są zapamiętane w plikach bazy danych i mogą być wydrukowane w 
protokole. 

Oprogramowanie jest dostarczane w pamięci masowej USB jako część zestawu oprzyrządowania 
zawartego w zakresie dostawy. Rysunki 1 i 2 przedstawiają typowy interfejs użytkownika. 
 

Zestaw oprzyrządowania 
Dla każdego systemu pomiarowego KOERZIMAT MS dostępny jest zestaw oprzyrządowania za-
wierający konkretne elementy wymagane dla odpowiedniego systemu. Zestaw jest dostarczany w 
plastykowej kasecie. 
 
Oprócz kasety, zestaw oprzyrządowania do sys-
temu 31x69 zawiera: 
• wtykowy zasilacz 
• adapter do innych sieci zasilających 
• adapter do zasilania sprężonym powietrzem 
• szczypczyki amagnetyczne 
• pokrętło (uchwyt) do ręcznej obsługi podajnika 

suwakowego elementów (tylko dla systemu z 
pneumatycznym podajnikiem) 

• wybór wkładek (uchwytów badanej części) 
• kabel Ethernet 
• adapter USB LAN 
• klucz nasadowy sześciokątny 3 mm, amagne-

tyczny. 
 

Oprócz kasety, zestaw oprzyrządowania do sys-
temu 26x60 zawiera: 
• wtykowy zasilacz 
• adapter do innych sieci zasilających 
• szczypczyki amagnetyczne 
• wybór wkładek (uchwytów badanej części) 
• zapasowe wkręty plastykowe 
• kabel Ethernet 
• adapter USB LAN 
• klucz nasadowy sześciokątny 3 mm, amagne-

tyczny. 
 

 
Rys. 8: Zestaw oprzyrządowania systemu KOER-
ZIMAT MS 31x69 

 

 

 
Rys. 9: Zestaw oprzyrządowania systemu KOER-
ZIMAT MS 26x60 
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Dane techniczne 

KOERZIMAT MS 31x69 
Zasilanie wtykowy zasilacz 100 do 240 V 
Pobór mocy około 2 W 

Interfejsy: 
– LAN 100 Mb 
– port I/O 15-kołkowy (przycisk startowy  

i 4 wejścia/wyjścia 24 V) 

Elementy wyświetlacza 8 diod LED do wyświetlania stanu 

Max. masa badanego elementu około 200 g 

Wymiary szczeliny powietrznej 41 x 57 x 23 mm (szer. x dł. x wys.) 
Obszar jednorodny Ø = 32 mm, h = 21 mm 
Pole w szczelinie powietrznej 1,15 T 
Współczynnik temperaturowy 5 x 10-6 od +5 °C to +45 °C 
Szum 5 x 10-8 Tm3/kg ≈ 0,25 mg Co 
Czułość 1 x 10-7 Tm3/kg ≈ 0,5 mg Co 
Liniowość (% wartości całej skali) ±0,1 % 
Zakres temperatury +5 °C do +45 °C 

Czas pomiaru około 10 s (bez określenia wagi) 

Przyłącze sprężonego powietrza regulator filtracyjny 4 bar 

Wymiary systemu pomiarowego około 265 x 280 x 460 mm (szer. x dł. x wys.) 
Masa około 29 kg 
Klasa ochrony IP53 

KOERZIMAT MS 26x60 
Zasilanie wtykowy zasilacz 100 do 240 V 
Pobór mocy około 2 W 

Interfejsy: 
– LAN 100 Mb 
– port I/O 15-kołkowy (przycisk startowy  

i 4 wejścia/wyjścia 24 V) 

Elementy wyświetlacza 8 diod LED do wyświetlania stanu 

Max. masa badanego elementu około 50 g 

Wymiary szczeliny powietrznej 30 x 40 x 18 mm (szer. x dł. x wys.) 
Obszar jednorodny Ø = 26 mm, h = 18 mm 
Pole w szczelinie powietrznej 1,15 T 
Współczynnik temperaturowy 1 x 10-6 od +5 °C do +45 °C 
Szum 1 x 10-8 Tm3/kg ≈ 0,05 mg Co 
Sensitivity  2 x 10-8 Tm3/kg ≈ 0,1 mg Co 
Liniowość (% wartości całej skali) ±0.1 % 
Zakres temperatury +5 °C do +45 °C 

Czas pomiaru 3 s (bez określenia wagi) 

Wymiary systemu pomiarowego około 172 x 217 x 230 mm (szer. x dł. x wys.) 
Masa około 13,9 kg 
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Dane techniczne (ciąg dalszy) 
Niepewność pomiarowa kalibracji  
wzorcami Foerster-Ni ±0,2% wartości mierzonej 
Niepewność pomiarowa kalibracji 
elementami Co o różnych kształtach ±1 % wartości mierzonej 

Klasa ochrony  IP53 

 

Instrukcje zamawiania 

Opis Nr części Nr zamówienia  

KOERZIMAT MS 26x60 

Standardowe pakiety funkcjonalne 

zawierający: 1.097.80 1934686 

System pomiarowy KOERZIMAT MS 26x60 mm 
Zestaw oprzyrządowania 26x60 
Oprogramowanie PC 

System pomiarowy KOERZIMAT MS 26x60 mm 
zawierający: 1.097.01-0100 1863665 

Elektronikę MS 
Magnes nasycenia MS 

Zestaw oprzyrządowania 26x60 
zawierający: 1.097.01-9200 1934678 

1 x wkładka H = 5/M3  
1 x wkładka H = 5/M5 
1 x wkładka H = 10/M3 
3 x wkładka H = 17,5 
3 x wkładka, pierścieniowa 20 mm 
1 x kątowy klucz sześciokątny, wymiar 2,5, amagnetyczny 
1 x zasilacz wtykowy 5 V, wstępnie zmontowany 
1 x kabel połączeniowy 3 m, ekranowany 
1 x szczypczyki, amagnetyczne 
2 x wkręt z łbem wpuszczanym, 3x20 plastykowy 
1 x wkręt z łbem wpuszczanym, 5x20 plastykowy 
1 x adapter USB2.0 do szybkiego Ethernetu 
1 x kaseta serwisowa 15 

Oprogramowanie PC 
na pamięci masowej USB – 1 GB 1.097.01-8100 1863851 

KOERZIMAT MS 31x69 
zawierający: 1.097.90 1934643 

System pomiarowy KOERZIMAT MS 31x69 mm 
Zestaw oprzyrządowania 31x69 
Oprogramowanie PC 

System pomiarowy KOERZIMAT MS 31x69 mm 
zawierający: 1.097.01-0110 1863916 

Elektronikę MS 
Magnes nasycenia MS 

Zestaw wzorców kalibracyjnych HcJ +Ms HM 
z certyfikatem IFR 1.097.01-9210 1934970 
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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: 09/10 
Autor: DO/STÖ 
Zamówienie nr: 1912933  

 

 

 

Instrukcje zamawiania (ciąg dalszy) 

Opis Nr części Nr zamówienia  

Zestaw oprzyrządowania 31x69 
zawierający:  1.097.01-9100 1863835 

1 x wkładka Ø=10/głębokość =15 
1 x wkładka Ø=20/głębokość =15 
1 x wkładka Ø=30/głębokość =15 
1 x wkładka 10x35/głębokość =15 + 3,5x23/głębokość 14 
1 x wkładka 6,5x26/głębokość =14 + 3x21/głębokość 14 
1 x wkładka H=7,5/M3 
1 x wkładka H=7,5/M4 
1 x wkładka H=7,5/M5 
1 x wkładka H=7,5/M6 
1 x wkładka H=7,5/M8 
3 x wkładka H=22,5 wykrojka 
1 x pręt gwintowany 
1 x pokrętło kulowe 
1 x zasilacz wtykowy 5 V, wstępnie zmontowany 
1 x kabel połączeniowy 3 m, ekranowany 
1 x szczypczyki, amagnetyczne 
1 x kątowy klucz sześciokątny, wymiar 3, amagnetyczny 
1 x adapter USB2.0 do szybkiego Ethernetu 
1 x kaseta serwisowa 15 

Oprogramowanie PC 
na pamięci masowej USB – 1 GB 1.097.01-8100  1863851 
 
 
 


