
  

SOLUŢII C.N.D. s.r.l. 
Aleea Arubium nr. 61–63 Ro. 
022944 Bucuresti 2          

UNIC REPREZENTANT AUTORIZAT IN ROMANIA  

 
RC : J40 / 15415 / 2003, CUI RO 15906119, Tel: (+40) 021 2412325; Fax: (+40) 021 2412320; email: office@solutiicnd.ro; www.solutiicnd.ro 

Manager Dipl. Ing. Raimund Zeman mobil (+40) 0722 240 718, BCR Bucuresti sector 2, cont nr. RO96RNCB0073049956290001   

Obiectul de activitate: Import-Export, Comert,Servicii şi Productie. Aparate, instalatii, materiale pentru control nedistructiv, consultanţa, 
service. Reprezinta firma KARL DEUTSCH Prüf –und Messgerätebau GmbH & Co.KG, Otto Hausmann-Ring 101, D-42115 Wuppertal. 

Indicator de câmp magnetic rezidual (3821.002) 
Destina ţie: Cu ajutorul acestui instrument poate fi controlat 
magnetismul remanent al pieselor după controlul cu pulberi 
magnetice. Pot fi determinate de asemenea poziţia şi 
polaritatea câmpului magnetic. Indicatorul de câmp magnetic 
rezidual detectează cele mai mici modificări ale câmpului 
magnetic. De aceea, el este recomandat măsurătorilor 
comparative, ex: pentru sortarea pieselor demagnetizate. 
Descriere: Un mic magnet permanent, 

  Influen ţa configura ţiei piesei : Surse magnetice punctuale 
sau liniare - ex: capete, muchii sau găuri ale piesei – au un 
câmp magnetic neuniform a cărui mărime scade rapid odată 
cu distanţa. Indicatorul de câmp magnetic rezidual 3821.002 
măsoară câmpul magnetic aflat în interiorul carcasei sale la 
o distanţă de 16 mm de marginea „TEST”. De aceea, 
câmpul arătat de acul indicator va fi totdeauna mai mic 
decât cel aflat pe suprafaţa piesei. Dacă este necesară o 

asupra căruia un câmp magnetic exterior 
exercită o forţă de torsiune, este montat în 
axa de rotaţie a acului indicator. Un alt 
magnet intern menţine acul indicator pe 
poziţia de zero, atâta timp cât nu este 
prezent un câmp magnetic exterior. 
Intensitatea câmpului magnetic este 
măsurată prin deplasarea punctului de 
sprijin, ex: în axa unde este montat 
magnetul rotitor: 16 mm distanţă de partea 
din faţă şi din spate a carcasei. Axa acului 
indicator se află la o distanţă de 16 mm de 
partea de jos a carcasei, unde marcajul 
“TEST” indică marginea ce trebuie să fie în 
contact cu piesa. Un capăt al axei acului 
indicator se vede prin geam. 
Indicatorul de câmp magnetic rezidual 
este prevăzut cu două scale. Scala 
neagră de sus indică direct în gauss-i 
mărimea unui câmp magnetic uniform 
orientat paralel cu linia centrală a scalei 
instrumentului şi cu săgeata "TEST". 
Scala roşie de jos este utilizată pentru 
determinarea mărimii şi direcţiei unui 
câmp magnetic necunoscut, prin 
orientare instrumentului în aşa fel încât 
să se citească indicaţia maximă. Indicaţia 
maximă este dată atunci când 
direcţia câmpului magnetic este  paralelă cu 
acul indicator al instrumentului iar mărimea 
sa poate fi citită direct în gauss-i pe scala 
roşie. 
O deplasare a acului indicator spre (+) 
indică faptul că marginea TEST a 
instrumentului se găseşte în polul 
magnetic Nord, iar o deplasare spre (-) 
că se găseşte în polul magnetic Sud al 
câmpului magnetic.. 
Destina ţie: Pentru a determina 
mărimea câmpului magnetic rezidual 
aşezaţi Indicatorul de câmp magnetic 
rezidual cu marginea TEST (vezi 
imaginea alăturată) pe piesă. 
 Determinarea polilor magnetici şi a magne- 
tismului rezidual se face prin deplasarea 
uşoară a instrumentului pe suprafaţa piesei 

 

determinare precisă a câmpului magnetic 
de pe suprafaţa piesei, vă recomandăm 
aparatul DEUTROMETER 3873 
împreună cu sonda adecvată 
măsurătorilor punctuale. Totuşi, punând 
în acelaşi câmp magnetic, aparate de 
măsurat câmpul magnetic rezidual de la 
diferiţi producători, vom avea valori 
diferite – exeptând cazul unui câmp 
magnetic foarte uniform. Acest lucru se 
datorează reglajelor mecanice şi 
geometrice ce diferă de la un model la 
altul. De aceea, Indicatorul de câmp 
magnetic rezidual se foloseşte numai 
pentru comparare, în special pentru 
determinarea diferitelor grade de 
demagnetizare a unor piese cu geometria 
identică. 
Acurate ţea, Domeniul de temperatur ă: 
Acurateţea de măsură a unui câmp 
magnetic uniform este de ± 10 % din 
toată scala. Domeniul de temperatură 
admis este: 20 °C ± 10 °C. Toate  
indicatoarele de câmp magnetic 
rezidual sunt livrate cu certificat de 
calitate individual. Măsurătorile de casă 
care se fac la verificările acestor 
instrumente sunt în concordanţă cu 
standardele naţionale şi internaţionale. 
Manipulare, cur ăţire şi păstrare : 
Înainte de utilizare, trebuie să verificaţi 
dacă acul indicator al aparatului se 
mişcă uşor atunci când este scuturat 
uşor. Poziţia corectă de zero se verifică 
prin rotirea uşoară a instrumentului, în 
plan orizontal, cu 360°: deplasările 
maxime ale acului indicator spre (+) şi 
spre (-) trebuie să fie egale. Ordinul de 
mărime al câmpului magnetic terestru 
este de ± 1 gauss. Acul indicator trebuie 
să arate zero, dacă marginea „TEST”, 
respectiv săgeata este rotită de la vest 
la est, pentru că instrumentul este mai 
puţin sensibil la câmpul magnetic 
paralel cu acul indicator . Nu expuneţi 
instrumentul prea mult la câmpuri. 

 

 

şi urmărirea deplasării acului indicator. Trebuie avut grijă ca 
acul indicator să nu depăşească scala de măsură. Dacă în 
cazul unui magnetism remanent foarte puternic – acul 
indicator iese din domeniul de măsură  ridicaţi instrumentul 
până la o distanţă la care acul revine în interiorul scalei de 
măsură. 
Dacă piesa prezintă magnetism remanent, se recomandă 
înclinarea şi rotirea instrumentului pentru determinarea 

indicaţiei maxime. 

 Magnetice mai mari de 400 gauss şi nu-l scăpaţi pe jos. În 
cazul în care acul indicator nu revine la zero, acesta este un 
indiciu că instrumentul a fost expus unor câmpuri magnetice 
foarte puternice sau a suferit impact mecanic sau vibraţii. 
Acestea pot duce la distrugerea diamantelor axului pivotant, 
la apariţia unor frecări nedorite şi a unor mişcări frânate. 
Ştergeţi carcasa cu o cârpă moale. Evitaţi pătrunderea 
prafului şi a lichidului în carcasa instrumentului. 
Recomand ări pentru verificarea acestui instrument: 
Intervalul periodic de verificare: 6 luni. 

 


