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Rys. 1. KOERZIMAT CS – w pełni automatyczny podajnik części 

 

Cechy 
• System manipulacyjny do całkowicie automatycznego, seryjnego pomiaru ferromagnetycznych 

elementów badanych 

• Może obsługiwać wszystkie zwykłe elementy – opcjonalna adaptacja do części specjalnych. 

• Duży magazyn do automatycznych pomiarów seryjnych w długich okresach; możliwość ciągłej 
wymiany tacy podawczej 

• Tace podawcze mogą przyjmować różne części, zapewniając maksymalną elastyczność sys-
temu. 

• Pomiar seryjny może być przerwany w celu zmierzenia pojedynczych elementów lub elemen-
tów wzorcowych. 

• Wszystkie poszczególne elementy podajnika KOERZIMAT CS 1.096 mogą być zintegrowane  
w jeden automatyczny podajnik części. 

• Mobilny system zaprojektowany jako przejezdny stół laboratoryjny 
 

W pełni automatyczny podajnik części – Robotik 
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Zastosowanie 

W pełni automatyczny podajnik części KOERZIMAT CS jest stosowany w systemach pomiarowych 
o dwóch zastosowaniach: 
• precyzyjny, automatyczny pomiar koercyjnego natężenia pola HcJ

1

• określenie właściwej magnetyzacji nasycenia σs. 
 

Elementy przeznaczone do pomiaru umieszcza się na tacach w stanowisku wejściowym. Tace są 
elektronicznie identyfikowane za pomocą transpondera. Identyfikator jest odczytany przez antenę i 
zawiera informację o parametrach testowania (zapamiętanych w programie zarządzającym ele-
mentami systemu KOERZIMAT CS), jakie mają być użyte przy przerabianiu tej tacy. 

W zależności od zadania testowania, mogą być zamiennie aktywowane czujniki pomiarowe "wa-
ga", "magnes nasycenia" i "cewka pomiarowa". 

Odpowiednio ustawiana jest sekwencja podawania części, a cały cykl jest podzielony, jak opisano 
niżej. 

 
Rys. 2. Stanowisko wejściowe  Rys. 3. Ramię obrotowe, stanowisko pobiera-

nia i układania, waga 

Chwytak magnetyczny pobiera każdą mierzoną część z tacy i kładzie ją na wadze. Po zważeniu 
chwytak znów podnosi część i umieszcza ją w pojemniku ramienia obrotowego manipulatora. Ra-
mię obrotowe manipulatora przenosi część do pozycji pomiarowych magnesu nasycenia i cewki 
KOERZIMAT. 

Podczas wykonywania pomiarów następna część jest już przenoszona z tacy na wagę. 

Po zakończeniu cyklu mierzenia chwytak magnetyczny łapie mierzoną część i odkłada ją na tacę, 
a następnie podnosi zważoną część i umieszcza ją w pojemniku manipulatora. 

Kiedy wszystkie części na tacy zostały zmierzone, taca jest automatycznie umieszczana w maga-
zynie zmierzonych części, a następna taca jest pobierana z magazynu niezmierzonych części i 
przenoszona do pozycji pobierania części do ważenia. W miarę zabierania tac z mierzonymi czę-
ściami, do magazynu niezmierzonych części mogą być w sposób ciągły ładowane dalsze tace. 
 

                                                      
1 HcJ jest oznaczeniem według IEC 50-221. Starszym oznaczeniem jest JHc. 
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Budowa 

Automatyczny podajnik części KOERZIMAT CS zawiera następujące stanowiska i elementy: 
• stanowisko odbioru z dwoma piętrowymi magazynami tac i przenośnikiem taśmowym tac 
• chwytak magnetyczny z liniowym napędem x/y 
• precyzyjna waga 
• moduł pomiarowy KOERZIMAT CS 1.096 
• stacja robocza PC do kontrolowania programu pomiarowego i zarządzania danymi 
• pulpit sterowniczy podajnika części 
• cewka KOERZIMAT 
• magnes nasycenia KOERZIMAT 
• manipulator KOERZIMAT (półautomatyczny podajnik części z ramieniem obrotowym). 

Czujniki pomiarowe i podajnik części są chronione przez pokrywy plastykowe lub kołpaki. 

Pulpit zawiera: 
• klawiaturę i wyłącznik awaryjny do ręcznych sekwencji roboczych 
• panel sterowniczy sterownika PLC z wyświetlaczem 
• panel sterowniczy z wyświetlaczem dla wagi (oprzyrządowanie wagi). 
 

 
Rys. 4. Stanowisko PC 

 
Rys. 5. Pulpit sterowniczy z panelem ste-
rownika PLC, klawiaturą do pracy ręcznej 
i panelem sterowniczym z wyświetlaczem 
dla wagi 

 
Rys. 6. Sygnalizacja 
świetlna do zdalnego 
wskazania grupy wy-
ników pomiaru 

 

 
Rys. 7. Automatyczny podajnik części – widok manipulatora 
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W celu rozwiązania poszczególnych problemów prosimy o kontakt: 

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

Zastrzegamy sobie prawo do zmian  
w specyfikacjach i ilustracjach.  

E-mail: s-all@foerstergroup.de 
http://www.foerstergroup.de 

Wydanie: 11/05 
Autor: DO 
Zamówienie nr: 1832190 

 

 

 

Dane techniczne 
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 2100 x 1250 x 1700 mm 

Powierzchnia podłogi wymagana do pracy około 6 m2 

Masa 500 kg 

Pojemność tacy 32 części na tacę 

Pojemność magazynu 10 tac, max. 320 części 
Tace z niezmierzonymi częściami mogą ładowane 
być w sposób ciągły. 
Inne magazyny dostępne na życzenie. 

Max. waga części 50 g 

Zasilanie elektryczne  230 V, 50 lub 60 Hz, bezpiecznik 16 A 

Poziom natężenia hałasu < 80 dB (A) 

Drgania typowe szacunkowe przyspieszenie < 2,5 m/s2 

Zasilanie sprężonym powietrzem 6 bar 

 

 

Instrukcje zamawiania 

Oznaczenie  Nr części Nr zamówienia 

Podajnik KOERZIMAT Robotik, kompletny 1.096.92 1803646 

KOERZIMAT Robotik, mechanizm z układem sterowania 1.096.01-1050 1802410 

KOERZIMAT Robotik, zestaw do modernizacji 
(z podajnika półautomatycznego na automatyczny) 1.096.93 1801490 

 


