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Abstrakt: 

Tato práce se zabývá magnetickými vlastnostmi moderních elektrotechnických plechů pro jádra 

transformátorů. Budou zde měřena a srovnávána zapůjčená jádra transformátorů, a proto je nutné se 

seznámit s podrobnostmi magnetismu, magnetických vlastností látek, a magnetických měření. Práce 

bude rozdělena do tří základních částí. V první části je teoretický rozbor, který obsahuje seznámení 

s pouţívanými magnetickými veličinami a jejich převody. Dále jsou zde popsány magnetické 

vlastnosti materiálů. V další části se nachází popis základních a specifických vlastností plechů pro 

elektrotechniku včetně relativně podrobného postupu výroby. Následuje rozbor metod pro měření 

magnetických vlastností. V druhé části se nachází popis přípravy zapůjčených vzorků jader 

transformátorů pro měření jejich vlastností. Ve třetí kapitole je provedeno měření a grafická analýza 

typových vzorků jader transformátorů. V poslední části je zhodnocení výsledků a závěr. 

Klíčová slova: 

jádro, transformátor, materiál, magnetické vlastnosti, diamagnetismus, paramagnetismus, 

feromagnetismus, magneticky měkký materiál, magnetický tvrdý materiál, magnetické pole, 

magnetické látky, charakteristika, magnetování, toroid, unicore, remagraph, remacomp, metody 

měření, indukce, intenzita, remanence, koercitivita, permeabilita, plech pro elektrotechniku, 

orientovaný trafopás, rekrystalizace 

 

Abstract: 

This work describes magnetic properties of modern electrical sheets for transformers cores. There 

will be measured and compared lent core transformers, and therefore it is necessary to know the 

details of magnetism, magnetic properties, and magnetic measurements. Work will be divided into 

three main parts. The first part is a theoretical analysis that includes familiarization with the applied 

magnetic quantities and transfers. It further describes the magnetic properties of materials. The next 

part is a description of the basic and specific properties of electrical sheets, including a relatively 

detailed manufacturing process.  Next is an analysis of methods for measuring the magnetic properties. 

The second part is a description of sample preparation lent core transformers to measure their 

performance. The third chapter is the measurements and graphical analysis of core samples of type 

transformers. The last part is an evaluation of the results and conclusions. 

Key words: 

core, transformer, material, magnetic properties, diamagnetism, paramagnetism, ferromagnetism, 

magnetically soft materials, hard magnetic materials, magnetic field, magnetic substance, a 

characteristic magnetization, toroid, Unicore, remagraph, remacomp, measurement techniques, 

induction, intensity, remanence, koercitivita, permeability, the electrical sheet, recrystallization 
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Seznam použitých symbolů a značek 

symbol název jednotka 

Φ magnetický tok [Wb] 

B magnetická indukce [T] 

H magnetická intenzita [A/m] 

I magnetovací proud [A] 

ls střední délka siločáry magnetického pole [m] 

Fm magnetomotorické napětí [A] 

Hc koercitivita [A/m] 

Br remanence [T] 

J magnetická polarizace [T] 

f frekvence [Hz] 

p magnetizační ztráty [W/m
3
],[W/kg]  

µ permeabilita prostředí [H/m] 

µ0 permeabilita vakua [H/m] 

µr relativní permeabilita [-] 

µamp amplitudová relativní permeabilita [-] 

µmax maximální relativní permeabilita [-] 

N počet závitů vinutí [-] 

Us střední hodnota střídavého napětí [V] 

D vnější průměr [mm] 

d vnitřní průměr [mm] 

OTN orientovaný trafopás [-] 

DN izotropní dynamopás [-] 

PR primární rekrystalizace [-] 

SR sekundární rekrystalizace [-] 

Hmax mezní hodnota magnetické intenzity [H/m] 

Bmax mezní hodnota magnetické indukce [T] 
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ÚVOD 

Tato práce je zaměřena na zjišťování magnetických vlastností moderních elektrotechnických plechů 

pro jádra transformátorů. Tato problematika je velmi obsáhlá jak z pohledu fyzikálního, tak v případě 

měření i materiálního, neboť vyţaduje speciální měřící systémy. Je tedy nutné seznámit se podrobně 

se základními poznatky o magnetizmu, magnetických vlastnostech materiálů i metodami měření 

magnetických vlastností. Proto je také hned v první části práce teoretický rozbor, ve kterém jsou 

popsány základní magnetické veličiny popisující magnetické pole a jejich převody z jednotlivých 

měrných systémů. Tyto veličiny je nutno znát pro pochopení magnetických vlastností materiálů, 

jejichţ rozdělení následuje. V další části teoretického rozboru je obsaţen nástin základních a 

specifických vlastností plechů pro elektrotechniku včetně vcelku podrobného popisu výroby. 

Důleţitou částí první kapitoly je ta třetí, kde se nachází metody měření a jejich rozdělení. Jsou 

rozděleny podle toho, zda se měří v magnetických polích, či v materiálech. Dále je důleţité, jestli jde o 

stejnosměrné nebo střídavé magnetování a podobně. V této práci jsou odměřeny čtyři vzorky jader 

transformátorů, které jsou vyrobeny z elektrotechnického plechu, a proto je druhá kapitola věnována 

právě popisu těchto vzorků. Je také uveden postup přípravy vzorků, jelikoţ je nutno je upravit pro 

měření, coţ znamená navinout na ně vinutí. Nutné je seznámit se se systémy, pomocí kterých jsou 

dané vzorky jader proměřeny. Takţe jsou následně popsány oba měřící přístroje Remagraph a 

Remacomp. V třetí části je přehled naměřených vlastností jednotlivých vzorků pomocí grafů, v nichţ 

jsou vypsány i nejdůleţitější hodnoty. Z důvodu velkého mnoţství grafů jsou v této práci vloţeny jen 

ty nejpodstatnější a zbytek se nachází na CD v příloze této práce. Dále jsou graficky srovnány 

magnetické vlastnosti všech vzorků najednou a zobrazeny všechny důleţité naměřené hodnoty. V 

poslední části této práce jsou zhodnoceny výsledky měření typových vzorků transformátorových jader.       
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1. TEORETICKÝ ROZBOR 

1.1. Základní fyzikální veličiny popisující magnetické pole 

Jednotky u nás zavedené zákonem v oboru magnetismu nahrazují jednotky z velmi rozšířené 

soustavy CGS. Tato soustava vychází pouze ze tří jednotek. Nová soustava, označovaná SI, má sedm 

základních jednotek. Přestoţe u nás není povoleno soustavu CGS pouţívat jiţ od roku 1974, její 

jednotky se ještě stále ojediněle pouţívají. Proto, alespoň pro převádění jednotek ze soustavy CGS do 

SI a obráceně, je třeba uvést převodní činitel jedné soustavy na jednotky soustavy druhé. 

1) Magnetický tok (Φ) – vektorová fyzikální veličina, vyjadřující počet (indukčních) siločar 

magnetického pole procházejících danou plochou, kolmou na směr orientace siločar. Fyzikální 

jednotka magnetického toku:  

a) v

 mezinárodní soustavě jednotek SI (v současnosti pouţívaná):  

1 Weber [Wb]  

1 voltsekunda [Vs] odvozená ze vztahu:  

Φ = Ui t [Vs; V, s]  (1) 

b) v mezinárodní soustavě jednotek CGS (předchůdce soustavy SI):  

1 Maxwell [M]  

c) vzájemný přepočet fyzikálních jednotek:  

1 Wb = 1 Vs = 108 M  

Základní matematický vztah pro výpočet:  

Φ = BS [Wb; T, m
2
] (2) 

2) Intenzita magnetického pole (H) - vektorová fyzikální veličina, vyjadřující „mohutnost“ 

magnetického pole v závislosti na faktorech, které pole vytvářejí (např. velikost elektrického 

proudu, tekoucího vodičem cívky) a nezávisle na parametrech prostředí, ve kterém je 

magnetické pole vytvářeno.  

Fyzikální jednotka intenzity magnetického pole:  

a) v mezinárodní soustavě jednotek SI (v současnosti pouţívaná): 

1 ampér na metr [A/m]  

b) v mezinárodní soustavě jednotek CGS (předchůdce soustavy SI): 

1 Oersted [Oe]  

c) vzájemný přepočet fyzikálních jednotek:  

1 A/m = 4π /1000 = 0,0125664 Oe  

Základní matematický vztah pro výpočet:  

H = Fm / l [A/m; A, m]   (3) 

,kde Fm je magnetomotorické napětí  

l střední délka siločáry magnetického pole  

H = B / μ [A/m; T, H/m]   (4) 

H = B / (μ0μr) [A/m; T, H/m, - ]  (5) 
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3) Magnetická indukce (B) - vektorová fyzikální veličina, vyjadřující počet (indukčních) siločar 

magnetického pole procházejících jednotkovou plochou (1m
2
), kolmou na směr siločar - tj. 

hustotu (indukčních) siločar daného magnetického pole. Fyzikální jednotka magnetické 

indukce:  

a) v mezinárodní soustavě jednotek SI (v současnosti pouţívaná):  

1 Tesla [T] 

1 voltsekunda/m
2
 [Vs/m

2
] → odvozená ze vztahu: B = Φ / S [Vs/m

2
; Vs, m

2
]  

b) v mezinárodní soustavě CGS (předchůdce soustavy SI):  

1 Gauss [G]  

c) vzájemný přepočet fyzikálních jednotek:  

1 T = 1 Vs/m
2
 = 104 G  

Základní matematický vztah pro výpočet:  

B = μH [T; H/m, A/m]  (6) 

4) Permeabilita neboli prostupnost prostředí (μ) - skalární fyzikální veličina, vyjadřující 

magnetickou polarizovatelnost (magnetickou „vodivost“, prostupnost pro magnetické pole) 

prostředí, ve kterém je magnetické pole vytvářeno. 

Fyzikální jednotka permeability prostředí:  

a) v mezinárodní soustavě jednotek SI (v současnosti pouţívaná):  

1 Henry na metr [H/m]  

1 Tesla/ampér/m [T/ (A/m)] → ze vztahu: μ = B / H [T/ (A/m); T, A/m]  

b) v mezinárodní soustavě jednotek CGS (předchůdce soustavy SI):  

1 Gauss na Oersted [G/Oe] → odvozená ze vztahu: μ = B / H [G/Oe ; G, Oe]  

c) vzájemný přepočet fyzikálních jednotek:  

1 H/m = 1 T/ (A/m) 

Základní matematický vztah pro výpočet:  

μ = B / H [H/m; T, A/m]  (7) 

5) Permeabilita neboli prostupnost vakua (μ0) čili magnetická indukční konstanta vakua - 

skalární fyzikální veličina, vyjadřující magnetickou polarizovatelnost (magnetickou 

„vodivost“, prostupnost pro magnetické pole) vakua:  

μ0 = 4π10 
-7

 = 1,256637 . 10
-6

 T/ (A/m) = 1 G/Oe 

6) Relativní (poměrná) permeabilita neboli prostupnost prostředí (μr) - skalární fyzikální 

veličina, popisující relativní magnetickou polarizovatelnost (magnetickou „vodivost“, 

prostupnost pro magnetické pole) prostředí, ve kterém je magnetické pole vytvářeno. Tato 

fyzikální veličina tedy vyjadřuje, kolikrát je dané prostředí magneticky polarizovatelnější 

(magneticky „vodivější“, prostupnější pro magnetické pole), neţ vakuum - je to veličina 

bezrozměrná.  

Základní matematický vztah pro výpočet:  

μr = B / (μ0H) = μ / μ0 [-; T, H/m, A/m; H/m, H/m]  (8) 
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7) Koercivita Hc [ A/m ] - je taková intenzita mag. pole, která působí proti směru spontánní 

magnetizace, aţ dosáhne celkové indukce v materiálu  B = 0. Parametr Hc je mírou odolnosti 

magnetu proti odmagnetování (vnějším polem i vlastní demagnetizací). 

8) Remanence Br  [ T ]  - je hodnota mag. indukce, která se ustálí po zmagnetování v  

uzavřeném obvodu magnetu, bez působení vnějšího magnetického pole. 

9) Maximální součin (BH)max [  kJ/m3 ] (někdy téţ nazývaný maximální energetický součin) 

je úměrný magnetické energii, uloţené v magnetu optimálního tvaru. Parametr (BH)max 

odpovídá interakční síle magnetu vůči jiným feromagnetickým předmětům (nejčastěji 

ţelezu).[7] 

1.2. Magnetické vlastnosti materiálů 

Magnetické vlastnosti materiálů a látek posuzujeme podle toho, jak se daná látka či materiál chová 

ve vnějším magnetickém poli, do kterého je umístěna, nebo ve kterém se rozkládá. Po základním 

zkoumání magnetických vlastností různorodých materiálů a látek byly zjištěny určité společné 

charakteristické magnetické vlastnosti pro určité skupiny materiálů a látek. Na základě těchto měření a 

jejich výsledků pak byly následně definovány základní magnetické skupiny.  

Protoţe intenzita magnetického pole je nezávislá na prostředí, mění se v závislosti na magnetických 

vlastnostech prostředí magnetická indukce, coţ vyjadřuje vztah:  

B = μ H = μ0 μr H [T; H/m, A/m; H/m, - , A/m]  (9)  

Rozdílné magnetické vlastnosti prostředí vyjadřuje zejména relativní (poměrná) permeabilita 

prostředí, podle jejíţ hodnoty rozlišujeme materiály:  

 diamagnetické 

 paramagnetické 

 feromagnetické [7] 

1.2.1. Diamagnetické materiály (μr < 1)  

vnější magnetické pole je tímto prostředím mírně zeslabováno.  

 Těleso z diamagnetické látky je v nehomogenním magnetickém poli vytlačováno z míst o 

vyšší intenzitě pole do míst s niţší intenzitou pole.  

 Výsledný magnetický moment diamagnetické látky je orientován opačně ke směru 

magnetického pole, proto se i vektor magnetizace orientuje antiparalelně vzhledem k 

vektoru intenzity pole.  

Mezi diamagnetické látky jsou zařazovány inertní plyny, bromid draselný, voda (μr = 0,999 991), 

kuchyňská sůl (μr = 0,999 9984), měď (μr = 0,999 990), bizmut (μr = 0,999 848), rtuť, zinek, olovo, 

stříbro, zlato, některé plasty, organické látky, supravodiče a další látky. [7] [4] 
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Obr. 1 Průběh polarizace a magnetické indukce diamagnetických materiálů [4] 

1.2.2. Paramagnetické materiály (μr > 1)  

Jejich atomy mají ve valenční sféře elektronového obalu zpravidla méně neţ 4 elektrony a vnější 

magnetické pole je tímto prostředím mírně zesilováno.  

 Paramagnetická látka jev nehomogenním poli vtahována z míst s niţší intenzitou do míst 

s intenzitou vyšší.  

 Magnetický moment paramagnetika i magnetizace je orientován paralelně se směrem 

vnějšího magnetického pole. 

Do skupiny paramagnetických látek je řazen např. plynný kyslík (μr = 1,000 001 86), kapalný kyslík 

(μr = 1,003 620), hliník (μr = 1,000 023), platina (μr = 1,000 264), paládium, vanad, chrom, titan, 

ebonit, hořčík, sodík, draslík, vzduch, různé přechodné kovy, kovy vzácných zemin, aktinidy a jiné 

látky. [7] [4] 

Obr. 2 Průběh polarizace a magnetické indukce diamagnetických materiálů [4] 

1.2.3. Feromagnetické materiály (μr >> 1),  

 Magnetizace s rostoucí teplotou klesá, průběh poklesu magnetizace se od paramagnetik 

liší, rozdílná je i závislost magnetizace na intenzitě magnetického pole.  
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 Rozdílnost teplotního průběhu magnetizace a závislost na vnějším poli je podmíněna 

doménovou strukturou a existencí spontánní magnetizace.  

 V nepřítomnosti vnějšího magnetického pole mají magnetický moment různý od nuly. 

 Překročíme-li při ohřívání určitou hodnotu teploty (tzv. Courieova teplota, např. pro 

ţelezo 770°C), změní se feromagnetická látka v paramagnetickou a pokud je 

zmagnetována, dojde k jejímu odmagnetování.  

 Feromagnetika dosahují snadno nasycení, a to v polích snadno vyrobitelných. Vyznačují 

se nesrovnatelně vyšší magnetizací ve slabých polích neţ látky paramagnetické.  

 Feromagnetický stav je převáţně vázán na látky s pevnou stavbou, pravidelným 

uspořádáním a na látkách tvořících krystalové mříţky. 

Mezi feromagnetické látky je řazeno ţelezo, kobalt, nikl, gadolinium a jejich slitiny. V technické praxi 

se nejčastěji pouţívají feromagnetické materiály, jejichţ magnetické vlastnosti (permeabilita μ) však 

jsou výrazně a navíc nelineárně závislé na intenzitě magnetického pole (H). Pro hodnocení a případně 

porovnání jejich magnetických parametrů se proto pouţívá grafických metod s vyuţitím zejména:  

1) Magnetizační křivky neboli křivky prvotní magnetizace – vyjadřuje závislost hodnoty 

magnetické indukce (B) na měnící se hodnotě intenzity magnetického pole (H) materiálu, 

který ještě nebyl magnetován (nebyl záměrně vystaven působení magnetického pole). 

2) Hysterezní křivky (smyčky) - vyjadřuje závislost hodnoty magnetické indukce (B) na měnící 

se hodnotě intenzity magnetického pole (H), při opakované a protisměrné magnetizaci daného 

feromagnetického materiálu. 

Magnetické vlastnosti feromagnetických látek definuje magnetizační křivka s hysterezní smyčkou, tj. 

znázornění závislosti hodnoty magnetické indukce (B) na hodnotě intenzity magnetického pole (H): 

B = f(H). 

 

Obr. 3 Hysterezní smyčka a křivka magnetizace (prvotní nebo komutační) 
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Feromagnetické látky se rozdělují na další podskupiny: 

 podle vnitřní struktury materiálů: (antifero,feri,fero) 

 podle šířky hysterezí smyčky: magneticky tvrdá feromagnetika (permanentní magnety) , 

magneticky měkká feromagnetika (konstrukční oceli, elektrotechnické plechy) [7] [4] 

1.2.3.1. antiferomagnetické materiály 

Jednotlivé atomy mají stejně velké a opačně orientované magnetické momenty. Příkladem těchto 

látek je např. chrom a mangan. [7] 

1.2.3.2. ferimagnetické materiály 

Jednotlivé atomy mají nestejně velké a opačně orientované magnetické momenty (zvláštní případ 

antiferomagnetik). Příkladem těchto látek jsou zejména ferity, vyráběné práškovou technologií z oxidu 

ţeleza Fe2O3 a sloučenin jiných kovů případně vzácných zemin (mangan, neodym, barium, stroncium, 

atd.). Kromě velké hodnoty poměrné permeability (μr = 102 ÷105) mají mnohem větší měrný 

elektrický odpor, neţ feromagnetické látky a pouţívají se proto např. pro výrobu jader cívek 

vysokofrekvenčních obvodů. [7] 

 

Obr. 4 Uspořádání magnetických momentů různých typů materiálů (zleva paramagnetický, 

feromagnetický, antiferomagnetický a ferimagnetický) 

1.2.3.3. magneticky měkká feromagnetika  

Vyznačují se strmou panenskou magnetizační křivkou a úzkou hysterezní smyčkou o malé ploše. 

Mají úzkou hysterezní smyčku a tudíţ malé hysterezní ztráty. Snadno se přemagnetovávají, proto se 

pouţívají na magnetické obvody elektrických strojů a přístrojů např. transformátory. [1] 

1) Charakteristické vlastnosti  

 malá koercitivní síla (< 10
-3 

A/m)  

 velká počáteční permeabilita  

 velká maximální permeabilita  

 velká remanentní indukce  

 nízké hysterezní ztráty  

 snadnost nasycení v poměrně slabých magnetických polích 

2) Použití  

 elektrické točivé stroje, transformátory, tlumivky, relé, resonátory, jádra cívek, paměťové 

a spínací prvky  
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3) Základní klasifikace  

 magneticky měkké kompaktní materiály  

 ţelezo  

 oceli  

 slitiny ţeleza s niklem  

 slitiny ţeleza s hliníkem  

 slitiny se zvláštními vlastnostmi  

 magneticky měkké kompozity  

 magneticky měkké ferity [5] 

4) Charakteristické křivky 

 magnetizační křivky - prvotní nebo amplitudové, statické nebo pro definovanou frekvenci 

budícího pole, rovněţ je důleţité zvaţovat tvar signálu budícího pole 

 křivky relativní permeability - závislost ur=f(H), určená z BH nebo magnetizační 

charakteristiky 

 amplitudové BH charakteristiky - určené statickým magnetováním nebo pro definovanou 

frekvenci a tvar budícího pole [4] 

 

Obr. 5 Základní charakteristiky feromagneticky měkkého materiálu 

1.2.3.4. magneticky tvrdá feromagnetika  

Do této skupiny dnes řadíme feromagnetické materiály s koercivitou větší neţ asi 5 kA/m. 

Magneticky tvrdé materiály se pouţívají k výrobě permanentních magnetů slouţících jako zdroj 

stejnosměrného magnetického toku. Nejčastější pouţití permanentních magnetů je v systémech 

zaloţených na jejich silovém působení na jiná feromagnetika (např. magnetická tabule) nebo na 

proudovodiče (stejnosměrné motory, magnetoelektrický ručkový měřicí přístroj, reproduktor) nebo na 

jevech elektromagnetické indukce (např. dynama). 

Po jednorázovém zmagnetování po křivce prvotního magnetování leţí pracovní bod P permanentního 

magnetu vţdy ve 2. kvadrantu magnetizační charakteristky (tato část magnetizační charakteristiky se 

nazývá téţ demagnetizační křivka). Vlivem demagnetizace poklesne indukce v pracovním bodě A pod 
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hodnotu Br. Pracovní bod permanentního magnetu lze určit jako průsečík magnetizační charakteristiky 

s tzv. demagnetizační přímkou, jejíţ směrnice je určena parametry magnetického obvodu, především 

délkou vzduchové mezery a vlastního magnetu; čím je vzduchová mezera větší a magnet kratší, tím je 

demagnetizace větší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Křivky magneticky tvrdých materiálů 

Permeabilità magneticky tvrdých materiálů je obvykle malá (μ r je řádu jednotek), tvar smyček B(H) a 

J(H) se proto výrazně liší, stejně jako hodnoty HCB a HCJ (obr. ). Místo magnetické polarizace J (T) se 

v charakteristikách někdy uvádějí hodnoty magnetizace M [A/m].  

Kvalitní permanentní magnet má při malých rozměrech vytvářet silné a homogenní magnetické pole 

stabilní v čase a v rozsahu pracovních teplot, které není výrazně ovlivněno případnými vnějšími poli.  

obecné poţadavky pro vlastnosti magneticky tvrdých materiálů:  

 vysoká hodnota Br a Hc 

 obdélníkový tvar demagnetizační křivky  

 vysoká hodnota maximálního energetického součinu (BH)max  

Nejčastěji se hodnota energetického součinu v pracovním bodě určuje s pouţitím křivek BH = konst, 

které bývají zakresleny do demagnetizačních křivek uváděných v katalozích výrobců tvrdých 

materiálů. Energetický součin (BH)max představuje geometricky obsah největšího obdélníka vepsaného 

do demagnetovací křivky. [7] [4] [3] 

1.3. Základní a specifické vlastnosti plechů pro elektrotechniku 

Skupina plechů a pásů pro elektrotechniku představuje důleţité materiály pro konstrukci elektrických 

strojů. Jejich význam dále poroste, neboť lze očekávat, ţe v delším časovém horizontu se na celém 

světě s ubývajícími zdroji energie cena elektrické energie bude zvyšovat. 

Budeme-li se opírat o skupinu norem ČSN EN pro tuto skupinu materiálů, vydaných v létech 1997- 

1998, pak jsou definovány těmito normami: 

 ČSN EN 10107 

Plechy a pásy pro elektrotechniku anizotropní dodávané v tepelně zpracovaném stavu 

(orientované trafopásy - dále jen OTN) 
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 ČSN EN 10106 

Plechy a pásy pro elektrotechniku izotropní válcované za studena dodávané v tepelně 

zpracovaném stavu (izotropní dynamopásy - dále DN) 

 ČSN EN 10126 

Plechy a pásy pro elektrotechniku válcované za studena z nelegovaných ocelí dodávané 

bez závěrečného ţíhání (označované jako semifiniš) 

 ČSN EN 10165 

Plechy a pásy pro elektrotechniku válcované za studena z legovaných ocelí dodávané bez 

závěrečného ţíhání (rovněţ semifiniš) 

Konstruktéři elektrických strojů mají tedy k dispozici velkou škálu materiálů ke stavbě magnetických 

obvodů. 

OTN pásy se pouţívají převáţně ke stavbě magnetických obvodů transformátorů, tlumivek a strojů pro 

specielní uţití pracujících převáţně se stacionárním magnetickým polem. 

DN pásy a „semifiniše" převáţně slouţí ke stavbě magnetických obvodů strojů s rotačním 

magnetickým polem - statory a rotory motorů, generátorů, dynam aj. Pásy typu „semifiniš" se 

pouţívají zejména pro výrobu elektrických strojů malého výkonu (do 10 kW). 

Ze způsobu uţití vyplývají rovněţ poţadavky na magnetické, mechanické a geometrické vlastnosti 

těchto materiálů, a to vše je poměřováno náklady na vlastní výrobu v hutích a zpracování u výrobců. 

Všeobecně lze říci, ţe s výjimkou nelegovaných semifinišů je u všech ostatních skupin hlavním 

legujícím prvkem křemík o obsahu do max. 3,2 % u OTN (při vyšších obsazích Si je uţ materiál 

obtíţně tvářitelný za studena). Jsou pro to zejména dva důvody: 

 Si zvyšuje elektrický odpor Feα a tím významně sniţuje vířivou sloţku měrných ztrát. 

 Jako feritotvorný prvek posouvá teplotu přeměny α → γ k vyšším teplotám a umoţňuje 

oduhličení pásu v aktivních atmosférách i při relativně vysokých teplotách. Potlačuje 

vznik γ fáze. To je významné u OTN, neboť v konečných fázích texturotvorných pochodů 

by transformace α → γ tyto rušila. 

Celosvětově se výroba OTN pásu ustálila na tloušťkách 0,23; 0,27; 0,30 a 0,35 mm a šířkách 

do 900 mm. 

U DN pásu jsou typické tloušťky 0,35; 0,50; 0,65 případně 1,0 mm a šířky pásu do 1250 mm. 

Pásy jsou zákazníkům dodávány ve svitcích opatřených oboustranně izolačními povlaky se 

specifickými vlastnostmi podle uţití. [2] 

1.3.1. Požadované vlastnosti OTN pásu 

Aby byly ztráty energie při její transformaci co nejniţší a magnetické jádro co nejmenší (pro 

stanovený výkon), musí směr nejsnazší magnetizace pásu být souhlasný s podélnou osou pásu. Protoţe 

v Feα je směr nejsnazší magnetizace totoţný s hranou elementární krychle, musí se během výrobního 

postupu docílit stavu, kdy v procesu sekundární rekrystalizace vyrostou z primárně rekrystalizované 
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matrice zrna s texturou (110) [001], kde směr [001] je shodný s podélnou osou pásu a rovina (110) je 

rovnoběţná s plochou pásu - viz obr. 7. 

 

 

Obr. 7 Schéma orientačního uspořádání u OTN pásu 

Měrné ztráty vyjádřené ve W/kg při magnetické polarizaci 1,5 a 1,7 T (Tesla) musí být co nejniţší. 

Magnetická polarizace [T] při určité intenzitě magnetického pole (zpravidla 800 A/m) musí být co 

nejvyšší. Parametry obou vlastností se v Evropě hodnotí ve střídavém magnetickém poli při frekvenci 

50 Hz tzv. Epsteinovým testem. 

Pro specifické uţití (např. měřící transformátory) jsou důleţitější jiné charakteristiky, např. 

permeabilita. 

Významné pro dosaţení konečného efektu jsou rovněţ přísné poţadavky na geometrické vlastnosti 

pásu, zejména rovinnost a tloušťkové tolerance. Samozřejmostí je oboustranný, neporušený izolační 

povlak v tloušťce 0,002 – 0,004 mm s definovaným elektrickým odporem. Ten je nutný pro omezení 

ztrát vířivými proudy v jádru transformátoru. Schématický průřez izolačním povlakem je na obr. 8. 

 

Mg(P03)2 

 

(MgFe)2Si04 

zóna vnitřního okysličení 

 

základní stav 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Schematický průřez OTN pásem s keramickou izolační vrstvou [2] 
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1.3.2. Výroba OTN pásu 

Základní výrobní postup pro průmyslovou výrobu OTN pásu objevil v r. 1937 Američan Norman 

Goss. Podle něj se někdy téţ hovoří o OTN pásech s gossovou texturou. 

Technologie a výrobní postupy byly patentovány, v době studené války přísně chráněny. Hlavní centra 

výzkumu se ve světě vytvořila u velkých výrobců (Armco Steel, Kawasaki Steel, Nippon Steel, 

Britisch Steel, Thyssen, Cničermet a Novolipecký metalurgický kombinát, Verchisecký závod v 

Jekatěrinburgu). Rovněţ v bývalém Československu probíhal vlastní výzkum nejprve ve spolupráci 

VÚHŢ - TŢ - NH - VP, později VÚHŢ - VSŢ - VP. Bohuţel, po r. 2000 se tyto výzkumné práce ze 

známých důvodů přerušily. Jedná se o výrobu velice náročnou s poţadavky na některá speciální 

výrobní zařízení. Dle ústního sdělení významného obchodníka s elektrotechnickými ocelemi ve světě 

je méně neţ 15 firem, které OTN pásy vyrábějí. 

V současné době se ve světě pouţívá ve výrobní praxi několik výrobních postupů. Liší se 

zejména ve způsobu vytvoření potřebné primární matrice pro následný proces sekundární 

rekrystalizace, zejména způsobem stabilizace primární matrice sekundárními fázemi příp. segregáty. 

Podle údajů odborníka jsou současné výrobní kapacity ve světě na úrovni cca 1200 kt OTN ročně.Ve 

světě převládá původní tzv. sulfidická varianta výroby zaloţená na inhibičním účinku MnS. Většina 

velkých výrobců kromě Ruska však uţ jako doplňující technologii zakoupila licenci a vyrábí OTN 

pásy nejvyšší kvality (HI-B) sulfidicko-nitridickou variantou, vyvinutou firmou Nippon Steel Co. 

V Rusku v posledních létech šli svou cestou a vyvinuli tzv. dusíko-měďnou variantu. Tuto 

variantu ve spolupráci s VIZ-Stal zavedli U. S. Steel Košice v oblasti výroby oceli a válcování pásu za 

tepla a Válcovny plechu, a. s. v oblasti finální výroby. Tato technologie nahradila původní méně 

kvalitní a stabilní dusíkovou variantu. 

Porovnání výhod a nevýhod jednotlivých variant je mimo rozsah tohoto článku. Lze jen říci, ţe 

zatímco sulfidická a sulfidicko-nitridická varianta vyţaduje provozování zvláštních ohřívacích pecí na 

ohřev bram aţ na teplotu 1400 °C, dusíko-měďná varianta je při výrobě oceli i válcování na TŠP 

slučitelná za jistých podmínek s výrobou běţných ocelí. 

Pro hrubou představu lze základní technologických postup výroby OTN klasickou cestou (sulfidická, 

příp. nitridická varianta) a nitridicko-měďnou (dále jen N-Cu) variantou znázornit tímto schématem: 

Operace       Klasický postup     N-Cu postup 

- výroba oceli (KKO, EP)  +  + 

- zpracování na zařízeních sekundární     +  + 

metalurgie 

- kontilití bramové +  + 

- válcování pásu na tl. 2,5 - 2,0 mm na TŠP +  + 

(spojité, polospojité, Steeckel) 

- vstupní ţíhání pásu a moření +  jen moření 

- 1.válcování na mezitloušťku +  + 



Milan Lúčan  -  Magnetické vlastnosti moderních et. plechů pro jádra transformátorů 

VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra elektrických strojů a přístrojů 

- 20 - 

 

 

-průběţné rekrystalizační ţíhání  +        navíc  

   oduhličení 

- 2.válcování na finální tloušťku +  + 

-průběţné oduhličující ţíhání a nanášení +     jen nanášení MgO

         MgO  

-vysokoteplotní ţíhání +  + 

(probíhá sekundární rekrystalizace)                                                             (modifik.reţim) 

mytí, rovnací ţíhání a vytváření keramického +  + 

povlaku 

boční obstřih, kontrola měření vlastností +  + 

balení, distribuce                +  + 

Tab. 1 Schéma technologických postupů výroby OTN [2] 

1.3.3. Teorie sekundární rekrystalizace a vlivy na magnetické vlastnosti 

Při sekundární rekrystalizaci (dále SR) vyrůstá s PR (primárně rekrystalizované) matrice několik 

zrn. Tato zrna pohlcují okolní jemnozrnnou matrici, prorostou tloušťkou plechu a vzájemně se 

dotknou. U OTN pásu tato SR zrna mají texturu (110) [001]. Aby zrna s tou texturou vznikla, musí být 

splněno několik předpokladů: 

a) Účinné zabrzdění růstu zrn PR matrice - stabilizace matrice. 

b) PR matrice musí mít určitou strukturu a texturu 

c) Musí být vyloučena transformace α → γ. 

 

Transformace α → γ je vyloučena tím, ţe obsah uhlíku v ţeleze s 3 % Si je menší neţ 0,005 %. 

Ţádoucí textura a struktura PR matrice se tvoří v průběhu celého zpracovacího cyklu počínaje tepelně 

deformačními podmínkami při válcování pásu za tepla. Ty mají spolu s chemickým sloţením vliv 

zásadní. Pro N-Cu variantu tyto závislosti studoval Lobanov a kolektiv. 

PR matrice musí obsahovat zrna s texturou (111) [112] a zrna s orientací (110) [001], která působí 

jako zárodky pro následný růst při SR. Čím je podíl zrna s texturou (111) [112] větší a orientace zrn s 

texturou (110) [001] přesnější, tím je konečný výsledek lepší. Dle Cyrlina (ústní sdělení) je např. v PR 

matrici u N-Cu varianty podíl zrn s texturou (111) [112] řádově 30 %, u technologie S-N můţe být aţ 

45 %. 

Zrn s texturou (110) [001] je 5 - 10 %. Vhodnost vysokého podílu zrn s texturou (111) [001] v PR 

matrici pro růst zrn (110) [001] při SR se vysvětluje tím, ţe hlavní sloţkou hybné síly SR je sniţování 

energie hranic zrn, pro který je výše uvedený vztah obou orientací výhodný. 

Pro úspěšný průběh SR musí být splněna i třetí podmínka. PR matrice musí být stabilizována 

disperzně vyloučenými precipitáty, případně segregacemi na hranicích zrn. Úlohou těchto precipitátů 

je blokovat po dobu růstu zrn s orientací (110) [001] růst zrn s jinou orientací. Ve vhodnou dobu se 
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však musí rozpustit a přejít do tuhého roztoku. Aby tuto úlohu mohly plnit, musí mít určitou velikost, 

hustotu a chemické sloţení. Lze snadno dokázat, ţe pokud v PR matrici tyto precipitáty nejsou (např. 

čistá slitina Fe-Si), k SR nedojde a dochází pouze k normálnímu růstu zrn. 

U nejvíc prostudované a v literatuře publikované sulfidické varianty uvádí různí autoři různá čísla, 

řádově ale podobná. Sekundární fáze MnS by měly mít dle Flowerse hustotu 6.10
12

 částic/cm
3
 a 

velikost 0,05 - 0,06 µm .  Pro AIN uvádí Molotilov 10
12 

částic/cm
3
 a velikost 0,01 - 0,04 µm. 

U N-Cu varianty roli stabilizační fáze sehrává AIN, který se vylučuje dvoustupňové. Část v průběhu 

doválcování na širokopásové trati a část v průběhu ohřevu při vysokoteplotním ţíhání ve válcovně za 

studena. 

Zajímavé je působení Cu. Měď při obsazích cca 0,5 % tvoří v Feα s 3 % Si (ve stavu po 2. válcování za 

studena s deformací větší neţ 50 %) přesycený tuhý roztok. Při pomalém ohřevu se vylučují jemné 

částice kovové mědi, které ovlivňují proces zotavení a primární rekrystalizace tak, ţe se zesiluje podíl 

ţádoucí texturní sloţky (111) [112]. 

Pro úplnost lze dodat, ţe proces sekundárního růstu zrn začíná při operaci vysokoteplotního ţíhání při 

pomalém ohřevu svitků při teplotách přibliţně 800 - 900 °C. Výše teploty začátku SR závisí mj. na 

druhu stabilizující fáze. Ze zrn PR matrice o velikosti 0,02 - 0,04 mm vyroste malá část zrn s orientací 

(110) [001] do velikosti řádově centimetrů (u technologií N+Cu a N+S). [2] 

1.3.4. Současný stav využití N-Cu varianty v ČR 

Válcovny plechu, a. s. jakoţto finální výrobce OTN pásu musí za tepla válcované svitky nakupovat 

od jiných výrobců. Dlouhá léta byly hlavním dodavatelem VSŢ Košice. Podniky prováděly sice 

samostatný, ale koordinovaný výzkum. Jednalo se o výrobu na bázi nitridické varianty. 

V roce 1999 VP, a. s. prostřednictvím zahraničního obchodního partnera poprvé získaly za tepla 

válcované svitky N-Cu varianty, vyrobené v ruském Magnitogorském metalurgickém kombinátu. 

Tento kombinát dodává tyto svitky k dalšímu finálnímu zpracování i do VlZ-Stalu v Jekatěrinburgu. 

Od této doby bylo ve VP, a. s. zpracováno uţ cca 5,9 kt tohoto materiálu. 

Díky jednáním představitelů VIZ-Stalu s U. S. Steel Košice a VP, a. s. se nyní jeví moţnost vyrábět za 

tepla válcované svitky N-Cu varianty v U. S. Steel. 

VP, a. s. dostaly z Košic k dalšímu zpracování 1. kampaň cca 1030 t z celkem osmi taveb v červnu t.r. 

Z tohoto mnoţství bylo k datu napsání tohoto článku zpracována jen menší část. 

V následující tabulce jsou znázorněny průměrné magnetické vlastnosti OTN pásů v tloušťce 0,35 mm 

vyrobených ve VP, a. s. ze za tepla válcovaných svitků N varianty (VSŢ), N-Cu varianty (U. S. Steel 

Košice) a N-Cu varianty z Magnitogorského kombinátu. 
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Dodavatel teplých 

svitků 

Magnetické vlastnosti OTN 
Období/tuny 

B800 [T] P1,5 [W/kg] P1,7 [W/kg] 

U. S. Steel Košice  

„N“ varianta 

1,80 1,03 1,54 2002/1000 

VSŢ 

„N-Cu“ varianta 

1,85 0,97 1,35 2003/140 

MMK 

„N-Cu“ varianta 

1,86 1,00 1,37 2002 

2003/5000 
 

Tab. 2 Průměrné magnetické vlastnosti OTN pásů 

Z tabulky je zřejmé, ţe výroba OTN pásu N-Cu variantou je významným kvalitativním krokem vpřed. 

Po doladění celé technologie počínaje výrobou oceli a teplého pásu v U. S. Steel Košice a finálního 

zpracování ve VP, a. s. se tak VP, a. s. mohou zařadit k výrobcům splňujícím náročné kvalitativní 

poţadavky zákazníků. Stabilizované jakostní ukazatele spolu s moţnostmi přechodu výroby na pásy 

niţších tloušťek (0,30 a 0,27 mm) rovněţ dávají reálný základ k úvahám o postupném zvyšování 

objemu výroby tohoto sortimentu v dalších létech. [2] 

1.4. Metody měření 

Magnetická měření jsou velmi širokým oborem, které zahrnují velké mnoţství nejrůznějších 

měřících metod. Kaţdá měřící metoda a měřící systém je vţdy uzpůsoben pro zjišťování 

magnetických vlastností určitého charakteristického druhu látky nebo materiálů v daném skupenském 

stavu. Účelem magnetických měření je určení magnetických veličin. 

Magnetická měření rozdělit do dvou základních skupin: 

 Měření magnetických polí (obecně v plynech) 

 Měření magnetických vlastností látek a materiálů 

1.4.1. Měření magnetických polí 

Jedná se o měření magnetických polí, při kterých jsou pouţívány níţe popsané metody a přístroje 

pro měření magnetického pole v prostoru. K měření základních magnetických veličin patří měření 

toku, indukce a intenzity pole. Metody měření těchto jednotlivých veličin tvoří potom základ metod k 

měření charakteristik a vlastností feromagnetických materiálů. K měření se pouţívá měřicích cívek a 

sond, které se vkládají do měřeného pole. Je třeba pamatovat na to, ţe na výsledky mohou mít vliv 

rozměry a vlastnosti těchto cívek a sond; musí se dodrţet tato základní pravidla: 

1) V nehomogenním magnetickém poli nelze pouţívat měřicích cívek a sond velkých rozměrů, 

které měří průměrné hodnoty z velké oblasti pole, v níţ jsou značně rozdílné místní hodnoty. 

2) Některé sondy vytvářejí vlastní magnetické pole a pozměňují tak měřené pole (např. sondy s 

feromagnetickými součástkami). Takových sond lze pouţít jen tam, kde tato vlastnost nevadí, 

např. k měření indukce a intenzity pole ve vzduchu v dostatečné vzdálenosti od všech 

feromagnetických těles (blízkost feromagnetického tělesa má vliv na pole sondy, a tím i na její 

údaj). 
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K měření magnetických polí se pouţívají čidla zaloţená na desítkách různých fyzikálních principů. Při 

volbě vhodné metody je nutno přihlíţet zejména k těmto hlediskům: 

 rozsah velikostí měřeného pole 

 rychlost jeho změn 

 zda se poţaduje určení směru měřeného pole 

Zásadním problémem magnetických senzorů, pouţívaných při měření bývá neurčitost nuly. Dalšími 

důleţitými parametry magnetických senzorů jsou spolehlivost, energetická náročnost, cena, odolnost 

proti vlivům prostředí (teplota, vlhkost, vibrace, přetíţení extrémně silnými poli) a stálost konstanty. 

Rozlišovací schopnost bývá omezena vlastním šumem. 

Většina metod dále uvedených měří velikost pole v daném směru. K určení úplné informace jsou pak 

nutná tři ortogonální čidla; některé konstrukce umoţňují s jedním sdruţeným senzorem zároveň měřit 

velikost pole ve dvou (výjimečně i ve třech) směrech. Rezonanční metody jsou zpravidla skalární, 

měří tedy jen celkovou velikost pole. I s těmito přístroji lze však určit směr měřeného pole výpočtem z 

několika měření s pouţitím pomocného pole známé velikosti a různých směrů; k tomu je však potřeba 

nejméně dvou pomocných cívek a početního zpracování naměřených hodnot. V praxi dosaţitelná 

přesnost určení směru pole nebývá dostatečná. [5] 

Zařízení pro měření magnetických polí: 

 Cívkové snímače a systémy 

 jednoduché cívky 

 Rogowského cívky 

 Potenciálové cívky 

 Helmholtzova cívka 

 Senzory a mikrosenzory  

 magnetogalvanické 

 Hallovy generátory (SOS, CMOS) 

 magnetorezistory 

 magnetodiody 

 magnetotranzistory (bipol., CMOS) 

 nábojově doménové MOS senzory 

 akustické 

 magnetoelastické SAW 

 kvantové 

 SQUID [4] 

1.4.2. Měření magnetických vlastností látek a materiálů 

Účelem těchto měření je získat hodnoty veličin charakterizující daný materiál, jichţ je třeba k 

stanovení jakosti materiálu a k jeho pouţití (k výpočtům magnetických obvodů z tohoto materiálu). 

Základním poţadavkem zde je, aby měření probíhalo způsobem, odpovídajícím definici měřené 

veličiny, a aby se ve výsledku neprojevil vliv výběru, velikosti a úpravy vzorku. 
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To znamená, ţe nestačí jen správně změřit vlastnosti daného vzorku a ţe je třeba téţ zaručit, aby 

vlastnosti vzorku odpovídaly vlastnostem zkoušeného materiálu. Je třeba vyloučit rušivé vlivy, dané 

tvarem magnetického obvodu vzorku (rozptylové toky, nehomogenita pole ve vzorku), a změny 

vlastností, vznikající při přípravě vzorku (např. změny vznikající mechanickým namáháním materiálu 

při oddělování vzorku nebo při vlastním měření). 

Konečně je třeba počítat s tím, ţe měřený materiál je vţdy více nebo méně nestejnorodý. Mají-li se 

zjistit průměrné vlastnosti, musí se měřit buď větší počet jednotlivých vzorků vhodně vybraných 

(např. z různých tabulí plechu a přitom vţdy téţ z různých míst téţe tabule), nebo se musí měřit 

vzorek sloţený z mnoha takových vzorků. [3] 

Základní členění měřících metod pro zjišťování magnetických vlastností látek a materiálů : 

1) Měření slabě magnetických látek (látky diamagnetické a paramagnetické) 

 základní - Faradayova metoda 

 Curie-Chéneveauovy torzní váhy 

 Gouyho- Pascalovy váhy 

 Mohr-Westphalových váhy 

 Rankineova metoda 

 Rotační metody 

 Metody zaloţené na magnetické rezonanci 

 Elektronová paramagnetická rezonance (EPR) 

 Jaderná paramagnetická rezonance (NMR) 

2) Měření silně magnetických látek (látky fero, feri magnetické) 

 podle materiálů: 

 magneticky měkkých materiálů 

 magneticky tvrdých materiálů 

 podle tvarů: 

 měření na otevřených vzorcích 

 ve vzduchové cívce 

 pomoci jha 

 měření na uzavřených vzorcích 

 toroidní vzorky 

 rámcové vzorky 

 Epsteinovo uspořádání (rámec) 

 podle magnetických polí: 

 měření ve stacionárních (stejnosměrných) mag. polích 

 měření v dynamických (střídavých) mag. polích [4] 

Pro tuto práci je nejdůleţitější se seznámit s měřením toroidních vzorků a s měřením ve stacionárních 

a dynamických magnetických polích. 
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1.4.2.1. Měření magnetizačních charakteristik na uzavřených vzorcích 

Uzavřený vzorek tvoří uzavřený magnetický obvod. Je-li obvod homogenní a vinutí je rozloţeno 

rovnoměrně, lze vyloučit rozptylové toky a dosáhnout homogenního pole H2 ve vzorku. Uzavřené 

vzorky jsou rovněţ málo citlivé na vliv vnějších magnetických polí. Vzorky s malým průřezem a 

vysokou permeabilitou mohou však být ovlivněny i zemským magnetickým polem. Hlavní výhodou je 

moţnost výpočtu intenzity magnetického pole z magnetizačního proudu. 

 

(10) 

kde, N1 - je počet závitů magnetovacího vinutí 

 I1 - magnetovací proud 

 ls – střední délka siločáry  

V následující tabulce jsou zobrazeny všechny základní tvary vzorků vhodných pro měření a výpočet 

jejich středních siločár: 

 

Tab. 3 Základní tvary vzorků vhodných pro měření a výpočet jejich středních siločáry 
 

Z hlediska přesného určení ls jsou nejvýhodnější vzorky prstencové - toroidní. I zde však musíme 

uvaţovat následující vlivy: 

1) Nehomogenita pole při velkém rozdílu vnějšího a vnitřního průměru 

Velikost skutečné průměrné intenzity pole Hstr ve vzorku s obdélníkovým průřezem, oproti 

hodnotě H vypočtené podle předešlého vztahu je dána vztahem: 

 (11) 



Milan Lúčan  -  Magnetické vlastnosti moderních et. plechů pro jádra transformátorů 

VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra elektrických strojů a přístrojů 

- 26 - 

 

 

Počítáme-li intenzitu dle vztahu o vzorec výše pro  dopouštíme se podle poměru r2/r1 

chyby dle následující tabulky: 

 

 
 

Tab. 4 Chyby při výpočtu intenzity 

Protoţe při velkém rozdílu vnitřního a vnějšího průměru vzniká ještě zkreslení charakteristiky 

způsobené různými pracovními body (a tím i různou permeabilitou) v jednotlivých vrstvách toroidu, 

nedoporučuje se při měření slouţících ke stanovení vlastností materiálu poměr r2/r1 > 1,25. U velmi 

nelineárních materiálů (s pravoúhlou hysterezní smyčkou) se zkreslení charakteristik projeví i zde. 

2) Vliv vzduchových mezer u toroidu vinutých z pásků 

Indukční čáry jsou uzavřené křivky, závity pásku však tvoří spirálu, tedy křivku neuzavřenou. 

Magnetický tok tedy musí překonávat vzduchovou mezeru mezi závity pásku. Tento vliv je 

výrazný jen u vzorků s velkou permeabilitou, velkými vzduchovými mezerami (malým 

činitelem plnění), malým počtem závitů N a malým průměrem (malá ls). Popsaný efekt 

nenastává u vzorků skládaných z mezikruţí. Z hlediska přípravy (prostřihování materiálu) a 

výtěţnosti (velký odpad) jsou však vinuté vzorky mnohem výhodnější. Skládané vzorky se 

navíc hodí jen pro materiály izotropní, neboť tok se uzavírá ve všech směrech roviny plechu. 

3) Nehomogenita pole při nerovnoměrně rozloženém magnetizačním vinutí 

Pokud má vzorek malou permeabilitu a nesoustřeďuje dobře magnetický tok, je třeba vinutí 

rozmístit rovnoměrně a dostatečně hustě, jinak rozptylové toky způsobí nehomogenitu pole. 

Na pokles permeability je třeba pamatovat i u VF měření nebo tehdy, pracuje-li materiál v 

oblasti nasycení. 

4) Parazitní kapacity magnetovacího vinutí 

Zejména na vyšších kmitočtech se mohou uplatnit parazitní mezizávitové kapacity vinutí, 

které spolu s indukčností vinutí tvoří rezonanční obvod. Při měření na kmitočtech blízkých fr 

vznikají hrubé chyby. 

5) Vliv vnějšího magnetického pole 

Vzorky s malým demagnetizačním činitelem D mohou být stejnosměrně zmagnetovány i zemským 

magnetickým polem. [3] 

1.4.2.2. Měření při stejnosměrném magnetování 

Magnetování je stejnosměrné pokud se hodnoty indukce a intenzity pole ve vzorku nemění nebo 

jsou změny tak pomalé, ţe další zpomalení nemá vliv na výsledky měření (v tomto případě se jedná o 

tzv.quazistatický magnetizační proces). Ovlivnění měřené charakteristiky rychlostí přemagnetování je 

vyvoláno především vířivými proudy, které se při změně toku indukují v elektricky vodivém 

feromagnetickém materiálu a způsobují zpoţdění změny toku proti změně intenzity pole.  Podmínky 

 1 1,2 1,5 2 3 

Hstr/H 1 1,003 1,014 1,040 1,098 

Chyba [%] 0 -0,3 -1,4 -4 -9,8 
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stejnosměrného magnetování jsou tedy  určeny především vodivostí vzorku a jeho strukturou (vzorek 

skládaný z plechů nebo vzorek masivní). Zatímco u vzorků potlačujících vliv vířivých proudů 

(nevodivé ferity, vzorky skládané ze vzájemně izolovaných plechů) lze za statické povaţovat  i 

měření při poměrně rychlém oběhu hysterezní smyčky (řádově jednotky sekund), u vodivých ma-

sivních materiálů dosahují potřebné doby měření aţ stovky sekund, případně je nutno vyhodnocovat 

pouze diskrétní body charakteristiky, ve kterých se proces magnetování zastaví a přechodové jevy ve 

feromagnetiku se nechají odeznít. Kromě zpoţdění vířivými proudy se při změnách toku uplatní i 

Barkhausenovy skoky a tzv. magnetická viskozita materiálu. Ta způsobuje ve strmých částech 

magnetizační charakteristiky magneticky měkkých materiálů velmi pomalé doznívání změn toku. 

Pracovní bod materiálu je v této části charakteristiky nestálý a samovolné změny toku způsobují ovliv-

nění výsledků rychlostí měření. 

Splnění podmínky stejnosměrného měření je podmíněno činností zdroje magnetovacího proudu 

(ZMP). V nejjednodušším případě lze pouţít ručně řízený zdroj, který umoţňuje dostatečně jemnou 

spojitou regulaci. V tomto případě rozhoduje o správném průběhu měření zkušenost obsluhy, velmi 

výhodná je moţnost záznamu malých hysterezních smyček, nesouměrných smyček a podobně. Pokud 

je průběh magnetovacího proudu zdrojem přímo generován, přicházejí v úvahu následující moţnosti: 

1) Magnetování s dH/dt = konst. Tento případ je z hlediska realizace velmi jednoduchý, neboť 

ZMP generuje proud trojúhelníkového průběhu. Nárůst proudu musí být tak pomalý, aby byla 

podmínka stejnosměrného magnetování splněna i ve strmé části charakteristiky. To vede na 

zbytečně pomalé změny toku v oblasti nasycení a tím k neúčelnému prodluţování doby 

měření, která zvyšuje chybu integrace. 

2) Magnetování s proměnnou rychlostí nárůstu proudu . V tomto případě lze u ZMP nastavit 2 

rychlosti magnetování a body zlomu tak, aby vyhovovaly pro měřenou charakteristiku. 

3) Magnetování s dB/dt < konst, dH/dt < konst. Zde je doba měření příznivě optimalizována, 

zapojení je však obvodově sloţité. Indukované napětí získané opětovnou derivací po integraci 

(vyuţije se "zesílení" integrátoru) je do ZMP zavedeno jako zpětná vazba zpomalující narůst 

magnetovacího proudu. 

V současné době jsou tyto čistě analogové měřicí obvody nahrazovány měřicírni systémy s vyuţitím 

PC. Při pouţití univerzální zásuvné karty s analogovými vstupy a výstupy je magnetovací proud 

generován počítačem tak, aby hodnoty dB/dt ani dH/dt nepřesáhly poţadovanou hodnotu. Okamţité 

hodnoty B a H jsou synchronně vzorkovány a uchovány v paměti počítače. To umoţňuje případné 

korekce naměřených hodnot (driftu integrátoru), zobrazení jen poţadované části smyčky apod. 

Velkým přínosem je výpočet hodnot B a H ze zadaných parametrů vzorku, počtu závitů a konstant 

pouţitých přístrojů. [3] 



Milan Lúčan  -  Magnetické vlastnosti moderních et. plechů pro jádra transformátorů 

VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra elektrických strojů a přístrojů 

- 28 - 

 

 

Obr. 10 Měřící systém s využitím PC [3] 

1.4.2.3. Měření při střídavém magnetování 

Střídavým magnetováním rozumíme magnetovací proces, při kterém má intenzita a indukce 

periodický průběh bez stejnosměrné sloţky. Je-li konstantní (stejnosměrná) sloţka obsaţena, jedná se 

o zvláštní případ - střídavé magnetování se stejnosměrnou před-magnetizací. 

Při střídavém magnetování elektricky vodivých materiálů se ve vzorku indukují vířivé proudy, které 

vytlačují střídavý magnetický tok k povrchu (magnetický povrchový jev-skinefekt). Indukce v 

jednotlivých místech průřezu se liší nejen velikostí, ale i časovým průběhem, neboť ve středních 

částech průřezu je tok zpoţděn a vlivem nelinearity feromagnetika má indukce v různých průřezech i 

jiný tvar křivky. 

Přesný výpočet magnetického povrchového jevu je v obecném případě téměř nemoţný. Rozloţení 

indukce po průřezu lze spočítat jen pro jednoduché tvary průřezů a při zanedbání nelinearity (pro 

konstantní permeabilitu).  

Hloubka vniku – s - je hloubka pod povrchem, kde indukce klesne oproti povrchu e-krát (e = 

Eulerovo číslo) 

U střídavých magnetických veličin, podobně jako u elektrických, jsou měřeny a udávány maximální 

hodnoty (amplitudy), střední hodnoty, efektivní hodnoty, okamţité hodnoty, případně harmonické 

sloţky nesinusových průběhů. Na rozdíl od elektrických střídavých veličin, u nichţ se zpravidla měří 

efektivní hodnota, se u magnetických veličin nejčastěji určuje hodnota maximální. 

I při střídavém magnetování je v současné době velmi účinné vyuţití počítačem řízeného měřícího 

systému. Magnetovací proud a indukované napětí jsou synchronně vzorkovány, intenzita 

magnetického pole je určena z magnetizačního proudu dle vztahu, indukce je z indukovaného napětí 

vypočítána numerickou integrací. 

Magnetovací proud je generován buď autonomním (zpravidla sinusovým) generátorem s počítačem 

nastavitelnou amplitudou a frekvencí, nebo programovatelným generátorem, který umoţňuje průběh 

proudu přizpůsobit poţadovanému způsobu magnetování. V paměti počítače přítomné vzorky 
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okamţitých hodnot H i B dovolují rekonstrukci dynamické hysterezní smyčky, určení hodnot 

význačných bodu smyčky (Hc, Br, Hm, Bm), výpočet ztrát z plochy hysterezní smyčky, korekci 

nenulové hodnoty u; za dobu periody. Při měření na vyšších frekvencích je rovněţ moţno korigovat 

amplitudové a fázové chyby jednotlivých částí měřícího řetězce. 

Podle hardwarových moţností jsou měřicí systémy tohoto principu vyvíjeny a pouţívány na 

jednotlivých specializovaných pracovištích. Systémy jsou proto hardwarově i softwarově různorodé a 

nelze je povaţovat za běţnou a univerzální měřicí metodu. 

Platí zde vztahy: 

  (12) 

střední hodnota střídavého napětí Us 

  (13) 

a sloučením těchto vzorců lze vyjádřit 

  (14) 

a jelikoţ pro souměrný průběh platí 

  (15) 

lze vyjádřit 

  (16) 

Střední hodnotu napětí měříme voltmetrem s velkým vnitřním odporem, který měří správně střední 

hodnotu i pro neharmonický průběh. To splňují číslicové AC voltmetry s usměrňovačem nebo 

analogové AC voltmetry s usměrňovačem a lineární stupnicí, měřící v širokém kmitočtovém rozsahu. 

[3] [4] [5] 
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2. PŘÍPRAVA VZORKŮ ELEKTROTECHNICKÝCH PLECHŮ A JADER 

PRO MĚŘENÍ MAGNETICKÝCH VLASTNOSTÍ 

V této části práce je zdokumentována příprava vzorků transformátorových jader pro měření 

magnetických vlastností. Níţe je uveden popis přípravy jader pro měření, popis měřících přístrojů, a 

také fotodokumentace. Jsou zde uvedeny typy, rozměry, a tvary vzorků. 

2.1. Popis vzorků 

První dva vzorky jsou toroidní jádra prstencového tvaru s obdélníkovým průřezem. Tyto toroidní 

jádra mají povrchovou úpravu tzv. komaxit a mají sraţenou hranu na vnitřním a vnějším průměru a 

tím umoţňují navíjení vinutí bez pouţití ochranných krytek čel, čímţ vzniká u zákazníka úspora na 

potřebu pouţití těchto krytek. Další výhodou sraţených hran je eliminace moţnosti přetrţení 

bandáţování pásky a v neposlední řadě při přetrţení vinutí při jeho navíjení.  

 

 

Obr. 11 Toroidní jádro se sraženou hranou 

Další dva vzorky jsou jádra DUO II Unicore obdélníkového tvaru se seříznutými rohovými hranami 

(viz.obr.). DUO jádro nahrazující klasická C jádra, díky velmi nízkým měrným ztrátám, umoţňuje 

dosaţení lepších výkonových parametrů výsledného magnetického obvodu. Nízké ztráty jsou 

dosahovány díky rozloţení dělící mezery po délce sloupku jádra. DUO jádro bylo vyvinuto s cílem 

usnadnit a urychlit montáţ jader do cívek. Skládá se ze dvou stupňovitě rozdělených polovin - samčí a 

samičí - které se postupně skládají do cívek (cívky). Vnitřní závit opisuje celý obvod okna jádra a 

poslední vnější prodlouţený závit slouţí zároveň jako stahovací pásek, díky přivaření posledního 

závitu (TIG) je jádro dokonale fixováno. 

Všechny vzorky jsou zapůjčeny firmou ArcelorMittal Technotron s.r.o. 
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Obr. 12 DUO Unicore jádro 

 

 

Obr. 13 Jádro DUO2 jednofázové – před složením do cívek  (samčí polovina zleva / samičí zprava) 
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DUO 1 
▪ Jeden závit na jednu vrstvu 

▪ Nejniţší ztráty 

▪ Relativně delší montáţ jádra do cívek neţ u ostatních Unicore jader 

 

DUO 2 
▪ Dva závity na vrstvu 

▪ Kombinace mezi nejniţšími ztrátami a nejkratší dobou montáţe 

 

DUO 3 
▪ Tři závity na vrstvu 

▪ Relativně vyšší ztráty 

▪ Rychlá montáţ jádra do cívek 

VÝHODY POUŢITÍ DUO JADER : 

 Snadná montáţ 

 Nízké měrné ztráty jádra 

 Úspory v hmotnosti jádra 

 Úspory v mnoţství pouţité mědi 

 Ţádné stahovací pásky 

[6]
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Tab. 5 Přehled měřených vzorků konstrukčních ocelí 

2.2. Postup přípravy vzorků 

Jako první byly vzorky zaizolovány izolační páskou, coţ bylo provedeno z důvodu zamezení 

průchodu elektrického proudu z později navíjeného vinutí do jádra vzorku a tím zajištění úspěšného 

provedení měření. Poté bylo na vzorcích navinuto vinutí. Navinuli jsme tzv. měřící vinutí pomocí 

izolovaného drátu, poté byla navinuta další vrstva izolační pásky z důvodu moţného spojení vodivých 

částí měřícího a budícího vinutí. Následně bylo pomocí izolovaného drátu navinuto budící vinutí. 

Fotky vzorků po navinutí vinutí jsou v následující tabulce. 

Přehled dodaných vzorků ocelí 

Vzorek č. 1 Vzorek č. 2 

  

Vzorek č. 3 Vzorek č. 4 
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Tab. 6 Přehled měřených vzorků konstrukčních ocelí po navinutí 

V následující tabulce jsou uvedeny parametry jednotlivých vzorků (rozměry, počty závitů) 

Číslo 

vzorku 

Rozměry Počet závitů cívek 

D  

[mm] 

d  

[mm] 

   h   

[mm] 

      N2 

[-] 

N1 

[-] 

1 50 40 20 32 50 

2 52 34 30 49 41 

3 94 55 20 53 57 

4 135 75 50 28 105 

Tab. 7 Parametry jednotlivých vzorků 

Přehled dodaných vzorků ocelí 

Vzorek č. 1 Vzorek č. 2 

  

Vzorek č. 3 Vzorek č. 4 
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2.3. Popis měřících přístrojů 

Pro měření vzorků v dynamickém magnetickém poli byl pouţit systém Remacomp C-200 a pro 

měření vzorků ve stacionárním magnetickém poli bylo měřeno systémem Remagraph C-500. 

2.3.1. Systém Remacomp C - 200 

Měřící systém je především určen pro zjišťování magnetických vlastností magneticky měkkých 

konstrukčních materiálů v dynamických magnetických polích s frekvenčním rozsahem 1Hz - 10kHz. 

Základní měřící princip tohoto systému je zaloţen na obecné metodě měření na toroidu. Obecně lze 

pomocí tohoto měřícího systému určovat magnetické vlastnosti na uzavřených vzorcích s konstantním 

průřezem a definovatelnou střední siločarou. Vzorky mohou být vyrobeny z plného materiálu ne 

vinutého (sloţeného) z plechů. Měřící metoda je zde rozšířena o měření na vzorcích obsahujících 

malou vzduchovou mezeru. 

Provedení měřícího systému je ukázáno na následujícím obrázku, kde je rovněţ znázorněno blokové 

schéma základních částí tohoto systému. Základní části tohoto měřícího systému tvoří: 

 Výkonový lineární bipolární čtyř-kvadrantový zesilovač 

 Rychlá DAQ (A/D - D/A) multifunkční karta PC-PCI 

 Snímací a měřící převodníky jednotlivých signálů 

 Software COMP pro řízení, vyhodnocení a zpracování měření a měřených dat (společně s PC) 

 

Obr. 14 Systém Remacomp C - 200 
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Obr. 15 Schéma činnosti systému REMACOMP C-200 

Princip činnosti je patrný z uvedeného blokového schématu. Magnetizační proud I1 budícího vinutí 

N1 je dodáván výkonovým čtyř-kvadrantovým zesilovačem a je zpětnovazebně řízen podle vstupních 

poţadavků přes PC a multifunkční DAQ kartu. Průběh indukovaného napětí na sekundárním vinutí 

N2, odpovídající časové změně magnetické indukce ve vzorku, je snímán zároveň s průběhem 

budícího proudu přes A/D převodníky a softwarově vyhodnocován. 

Podle nastaveného způsobu regulace budícího proudu je pak na daném vzorku zjištěna BH 

charakteristika nebo amplitudová magnetizační charakteristika pro určité nastavené parametry 

budícího magnetického pole (frekvence, amplituda indukce nebo intenzity pole, tvar pole, atd.). 

Maximální intenzita pole pro měření je omezena výstupním výkonem zesilovače 400VA (±36V, 

±12A). Těmito výstupními parametry zesilovače je pochopitelně omezen pracovní rozsah měření na 

určitých vzorcích. Pro rozměrově (hmotnostně) objemné vzorky pro nastavené vyšší frekvence jiţ 

nepostačuje velikost výstupního napětí zesilovače a dosaţitelná maximální intenzita pole ve vzorku se 

sniţuje. 

Hlavní výhodou tohoto provedení budícího a měřícího systému je oproti systémům uţívaných v 

historii, kdy byla zdrojem budícího proudu průmyslová síť, široká moţnost řízení velikosti a tvaru 

budícího proudu pomocí výkonového zesilovače a digitálního generátoru signálu. Digitální zpracování 

měřených hodnot rovněţ umoţňuje provádět mnohem podrobnější a přesnější analýzy magnetických 

vlastností měřeného vzorku a materiálů. 

Základní technické parametry měřícího systému REMACOMP: 

Moţnosti měření: - BH charakteristiky 

- Magnetizační charakteristiky 

- Demagnetizace 

Nastavitelný frekvenční rozsah: 1Hz - 10kHz 



Milan Lúčan  -  Magnetické vlastnosti moderních et. plechů pro jádra transformátorů 

VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra elektrických strojů a přístrojů 

- 37 - 

 

Výkonový zesilovač (výstupní parametry):   400 VA; ±36V; ±12A 

Nastavitelný tvar budícího pole :  - sinus 

- obdélník 

- trojúhelník 

- trapéz 

- exponenciální puls 

- pozitivní - sinus, obdélník, trojúhelník 

Moţnost nastavení regulace:  - proudová (proudové magnetování)  

- napěťová (napěťové magnetování) 

Rozšířené nastavení regulace:  - sinus intenzity pole H  

- sinus indukce pole B 

Moţnost nastavení mezních hodnot: - intenzity pole Hmax 

     - indukce pole Bmax 

další moţnosti nastavení měření: - korekční teplotní činitel 

- moţnost nastavení záznamů více měřících cyklů a jejich 

průměrování. 

Výstupní parametry: BH charakteristiky  

Magnetizační charakteristiky  

Charakteristiky relativní permeability µr=f(H) 

Záznam signálů odpovídající budícímu proudu a indukovanému napětí 

Parametrické hodnoty: 

Hc [A/m]    koercitivní síla 

Br [T]    remanentní indukce 

Hmax [A/m], Bmax [T]  maximální hodnoty intenzity, indukce při měření 

p [W/m3],[W/kg]  magnetizační ztráty 

f [-]    činitel tvaru křivky 

µamp µmax   amplitudová a maximální relativní permeabilita při měření [4] 
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2.3.2. Systém Remagraph C - 500 

Měřící systém REMAGRAPH, jak vyplývá z názvu, je uzpůsoben pro měření stacionárních BH 

charakteristik a magnetovacích charakteristik magneticky měkkých materiálů. Pojmem stacionární 

(magnetické pole) je zde myšleno budící magnetické pole, jehoţ časová změna je tak malá, ţe se při ní 

neprojeví vliv vířivých proudů v měřeném vzorku a dále, ţe další sniţovaní této časové změny jiţ 

nebude mít vliv na určené BH charakteristiky. Pomocí tohoto měřícího systému lze měřit magnetické 

vlastnosti na toroidních vzorcích, nebo jiných uzavřených vzorcích, obdobně jako u měřícího systému 

REMACOMP, a dále v případě uţití speciálního měřícího nástavce na vorcích otevřených-tyčových o 

různých tvarech průřezu. Provedení měřícího systému je znázorněno na následujícím obrázku. 

 

Obr. 16 Systém Remagraph C - 500 

Princip činnosti a měřící metody tohoto měřícího systému se oproti systému REMACOMP výrazně 

liší, základní princip měření však stále vychází z metody měření na toroidu. Zpracovávání a 

vyhodnocování signálu indukovaného napětí v sekundárním vinutí, pomocí kterého je určována 

magnetická indukce ve vzorku, jiţ nelze provádět osciloskopickou metodou. Důvodem je, ţe časová 

změna intenzity magnetického pole buzeného (kvazi) stacionárním proudem je velmi malá, takţe v 

měřeném vzorku vyvolává rovněţ velmi malou změnu magnetické indukce úměrnou magnetickým 

vlastnostem materiálu vzorku. Sekundární vinutí obklopující vzorek a v něm vytvořený rovněţ velmi 

pomalu se měnící magnetický tok pak indukuje jen velmi malé a pozvolné napěťové impulsy. Z 

uvedeného důvodu je pro měření a vyhodnocování indukovaného napětí nutno pouţít integrační měřící 

přístroj, v tomto případě elektronický fluxmetr. 

základní části systému:  - Výkonový napájecí zdroj stejnosměrného proudu (320 VA; ±40V; 

±8A) 

- Elektronický fluxmetr -1 (záznam signálu H) 
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- Elektronický fluxmetr -2 (záznam signálu J,B) 

- Řídící jednotka (synchronizace nastavení proudu a snímaní veličin) 

- multifunkční komunikační karta PC-PCI 

- Software REMA pro řízení, vyhodnocení a zpracování měření a 

měřených dat (společně s PC) 

Měřící systém umoţňuje měřit: 

- BH charakteristiky (celé křivky) 

- BH charakteristiky - magnetizační (pouze první kvadrant) 

- Demagnetizace (nastavitelná, exponenciální sinusová, fmax 1Hz) 

Nastavitelné parametry pro vlastní měření: 

- Nastavitelná rychlost měření - magnetování db/dt (rychlostí změny budícího proudu I1) 

- Nastavitelná velikost počátečního magnetického pole - předmagnetizace  

- Moţnost nastavení mezních hodnot pro měření:       - intenzity pole Hmax 

- indukce pole Bmax, Jmax 

- další moţnosti nastavení měření:  - teplotní korekční činitel 

 

Výstupní parametry : BH charakteristiky  

Magnetizační charakteristiky  

Charakteristiky relativní permeability µr=f(H) 

parametrické hodnoty: 

HcJ,HcB [A/m]  koercitivní síla 

Br [T]   remanentní indukce 

Hmax [A/m]  maximální hodnota intenzity magnetického pole při měření 

Jmax [T]  maximální hodnota polarizace při měření  

p [W/m3],[W/kg] magnetizační ztráty  

µmax   maximální relativní permeabilita při měření 

H (µmax)   intenzita odpovídající maximální relativní permeabilitě 

Obdobně jako u měřícího systému REMACOMP i zde lze grafické protokoly vytvářet pro různě 

nastavitelné rozsahy intenzity a indukce magnetického pole. Zobrazovat lze výsledky jednoho nebo 

více měření najednou (do celkového počtu 5 měření), včetně střední hodnoty ze všech zvolených 

měření. Výsledky BH a magnetizačních charakteristik lze vynášet v interpolovaných tabulkách pro 

uţivatelsky nastavitelné hodnoty H(A/m). [4] 
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3. MĚŘENÍ A ANALÝZA MAGNETICKÝCH VLASTNOSTI TYPOVÝCH 

VZORKŮ ET. PLECHŮ 

Magnetické vlastnosti vzorků byly měřeny ve statickém magnetickém poli (Remagraph C-500) a 

v dynamickém magnetickém poli (Remacomp C-200). 

Postupy měření: 

1) Měření ve statickém magnetickém poli 

U kaţdého vzorku bylo provedeno měření pro různé meze intenzity magnetického pole (Hmax) a také 

pro různé meze magnetické indukce (Bmax). Níţe jsou uvedeny hodnoty, pro které bylo provedeno 

měření. Výstupem těchto měření byla hysterezní smyčka včetně magnetizační křivky. 

Hodnoty při měření: 

Meze intenzity magnetického pole (Hmax) : 

Hmax (A/m) 50 100 500 1000 2000 3000 

Tab. 8 Meze intenzity magnetického pole 

Meze magnetické indukce Bmax: 

Bmax (T) 0,5 1 1,5 

Tab. 9 Meze indukce magnetického pole 

2) Měření v dynamickém magnetickém poli 

U kaţdého vzorku bylo provedeno měření pro různé frekvence (f) budícího pole. Pro kaţdou frekvenci 

bylo měření provedeno pro různé meze intenzity magnetického pole (Hmax). U některých vzorků bylo 

moţné měřit aţ do Hmax=4000 A/m.U jiných systém zvládl jen menší meze intenzity magnetického 

pole. Při tomto měření byla zvlášť zjišťována hysterezní smyčka a zvlášť křivka prvotní magnetizace a 

relativní permeability (μr). 

Hodnoty při měření: 

Frekvence budícího pole (f):  

f (Hz) 25 50 100 400 

Tab. 10 Frekvence budícího pole 

Meze intenzity magnetického pole (Hmax) : 

Hmax (A/m) 100 500 1000 2000 3000 4000 

Tab. 11 Meze intenzity magnetického pole 
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3.1. Přehled změřených magnetických vlastností jednotlivých vzorků 

Následuje shrnutí výsledků formou miniatur obrázků změřených hysterezních a magnetizačních 

charakteristik jednotlivých vzorků jader. Níţe je uveden popis jednotlivých zobrazení vloţených 

přímo do této diplomové práce. Z důvodu velkého mnoţství charakteristik jsou v této práci zobrazeny 

jen ty nejpodstatnější. Všechny charakteristiky jsou ovšem uloţeny na CD v příloze této diplomové 

práce.  

Popis jednotlivých zobrazení: 

1) Statická BH charakteristika pro mez Hmax=3000 [A/m] 

2) Statické BH charakteristiky pro meze Bmax (0,5, 1, 1,5) [T] 

3) Dynamická BH charakteristika: f = 50 Hz; mez Hmax=2000 [A/m] 

4) Dynamická magnetovací charakteristika a křivka relativní permeability pro f= 50 Hz; pro 

různé Hmax (100, 500, 3000) [A/m] 

3.1.1. Vzorek č.1 – toroid 

 

Obr. 17 Statická BH charakteristika pro mez Hmax=3000 [A/m] 



Milan Lúčan  -  Magnetické vlastnosti moderních et. plechů pro jádra transformátorů 

VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra elektrických strojů a přístrojů 

- 42 - 

 

 

Obr. 18 Statické BH charakteristiky pro meze Bmax (0,5, 1, 1,5) [T] 

 

Obr. 19 Dynamická BH charakteristika: f = 50 Hz; mez Hmax=2000 [A/m] 
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Obr. 20 Dynamická magnetizační charakteristika a křivka relativní permeability pro 

f= 50 Hz; pro různé Hmax (100, 500, 3000) [A/m] 

3.1.2. Vzorek č.2 – toroid 

 

Obr. 21 Statická BH charakteristika pro mez Hmax=3000 [A/m] 
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Obr. 22 - Statické BH charakteristiky pro meze Bmax (0,5, 1, 1,5) [T] 

 

Obr. 23 Dynamická BH charakteristika: f = 50 Hz; mez Hmax=2000 [A/m] 
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Obr. 24 - Dynamická magnetizační charakteristika a křivka relativní permeability pro 

f= 50 Hz; pro různé Hmax (100, 500, 3000) [A/m] 

3.1.3. Vzorek č.3 – Duo II Unicore 

 

Obr. 25 Statická BH charakteristika pro mez Hmax=3000 [A/m] 
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Obr. 26 Statické BH charakteristiky pro meze Bmax (0,5, 1, 1,5) [T] 

 

Obr. 27 Dynamická BH charakteristika: f = 50 Hz; mez Hmax=2000 [A/m] 
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Obr. 28 Dynamická magnetizačníí charakteristika a křivka relativní permeability pro 

f= 50 Hz; pro různé Hmax (100, 500, 3000) [A/m] 

3.1.4. Vzorek č.4 – Duo II Unicore 

 

Obr. 29 Statická BH charakteristika pro mez Hmax=3000 [A/m] 
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Obr. 30 Statické BH charakteristiky pro meze Bmax (0,5, 1, 1,5) [T] 

 

Obr. 31 Dynamická BH charakteristika: f = 50 Hz; mez Hmax=2000 [A/m] 
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Obr. 32 Dynamická magnetizačníí charakteristika a křivka relativní permeability prof= 50 Hz; pro 

různé Hmax (100, 500, 3000) [A/m] 

3.2. Srovnání změřených magnetických vlastností všech vzorků 

Následuje srovnání výsledků formou miniatur obrázků změřených hysterezních a magnetizačních 

charakteristik všech vzorků jader. 

Popis jednotlivých zobrazení: 

1. Statická BH charakteristika pro mez Hmax=50 [A/m] 

2. Statická BH charakteristika pro mez Hmax=3000 [A/m] 

3. Statická BH charakteristika pro mez Bmax= 0,5 [T] 

4. Statická BH charakteristika pro mez Bmax= 1,5 [T] 

5. Dynamická BH charakteristika: f = 50 Hz; mez Hmax=1000 [A/m] 

6. Dynamická magnetizační charakteristika a křivka relativní permeability pro f= 50 Hz; 

pro Hmax=3000 [A/m] 
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Srovnání všech vzorků jader: 

 

Obr. 33 Statická BH charakteristika pro mez Hmax=50 [A/m] 

 

 

Obr. 34 Statická BH charakteristika pro mez Hmax=3000 [A/m] 
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Obr. 35 Statická BH charakteristika pro mez Bmax= 0,5 [T] 

 

Obr. 36 Statická BH charakteristika pro mez Bmax= 1,5 [T] 
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Obr. 38 Dynamická BH charakteristika: f = 50 Hz; mez Hmax=1000 [A/m] 

 

Obr. 39 Dynamická magnetizační charakteristika a křivka relativní permeability pro 

f= 50 Hz; pro Hmax=3000 [A/m] 
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4. ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ A ZÁVĚR: 

Tato práce se zabývá zjišťováním magnetických vlastností moderních elektrotechnických plechů pro 

jádra transformátorů. Práce je rozdělena do tří částí. První část je zaměřena na teoretický rozbor, ve 

kterém jsou popsány základní magnetické veličiny a jejich převod mezi soustavami, magnetické 

vlastnosti materiálů a jejich rozdělení, a také základní a specifické vlastnosti elektrotechnických 

plechů pro elektrotechniku, včetně podrobného popisu jejich výroby. Vzhledem k velké rozsáhlosti 

problematiky magnetizmu je v kaţdé kapitole popsána podrobněji především ta část, která se nejvíce 

týkala tématu této práce. Proto je v kapitole o měřeních popsána z mnoha měřících metod právě ta, 

týkající se měření uzavřených vzorků a dále měření ve stacionárním a dynamickém magnetickém poli. 

V druhé části práce jsou popsány jednotlivé zapůjčené vzorky toroidních a unicore transformátorových 

jader. Dále je popsána jejich příprava, coţ znamená navinutí vinutí. Hned vzápětí následuje popis 

obou měřících systému Remacomp a Remagraph. Třetí část se zabývá samotným měřením a analýzou 

jednotlivých vzorků a v poslední řadě i jejich srovnáním. V této části bylo provedeno velké mnoţství 

měření. Z důvodu velkého počtu grafů a analýz jsou v této práci uvedeny jen některé ukázkové a 

zbytek je na CD v příloze této práce. Měřeny byly dvě jádra toroidní o různých průměrech a také dvě 

jádra DUO II Unicore,taktéţ různých velikostí. Byly měřeny statické BH charakteristiky pro různé 

meze intenzity Hmax a indukce Bmax. Dále dynamické BH charakteristiky a dynamické magnetizační 

charakteristiky a křivky relativní permeability pro různé frekvence (f) a různé meze intenzit Hmax.  

Vzorky byly vyrobeny z orientovaného křemíkového plechu s orientovanou strukturou o tloušťce 

0,30mm s označením M150-30S.Všechny důleţité výsledné hodnoty jsou vypsány přímo v grafických 

analýzách. Při všech měřeních měly toroidní jádra strmější charakteristiky. Toroidní jádra dosahovaly 

větší maximální indukce Bmax. Při frekvenci f=50Hz a mezi intenzity Hmax=3000A/m dosáhl toroidní 

vzorek číslo jedna maximální indukce Bmax =1,84T, toroidní vzorek číslo dvě dosáhl maximální 

indukce Bmax =1,85T, vzorek číslo tři Unicore dosáhl maximální indukce Bmax =1,61T a vzorek číslo 

čtyři Unicore dosáhl maximální indukce Bmax =1,71T. Unicore jádra nebylo moţné na měřících 

systémech měřit při tak vysokých frekvencích jako jádra toroidní. Obdobně dopadly i ostatní měření 

(viz.další grafy v práci a příloze na CD). 
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