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ANOTACE BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 
 

MUCHOVÁ, R. Nedestruktivní hodnocení anizotropie plechů a pásů 

magnetoelastickou metodou: bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita 

Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie, 2010, 56 s. Vedoucí práce: 

Ochodek, Vl. 

 

Bakalářská práce se zabývá možností hodnocení anizotropních vlastností, vad 

a stupně plastické deformace v materiálu pomocí magnetoelastické metody. Teoretická 

část je zaměřena na studii vlivů a možných metod zkoušení těchto vlastností, konkrétně 

pak na principu a využití magnetoelastické metody pro feromagnetické materiály. 

V experimentální části je aplikace metody při měření daných vlastností 

na transformátorových pleších a vzorcích kalíškovací zkoušky z hlubokotažné 

nízkouhlíkové oceli. Cílem práce bude ověření použitelnosti magnetoelastické metody pro 

hodnocení změn daných vlastností a vad v materiálu. 

 
 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 
 
MUCHOVÁ, R. Evaluation Anisotropy Iron Skeet and Strip by Nondestructive 

Magnetoelastic Method: Bachelor Thesis. Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava, 

Faculty of Mechanical Engineering, Department of Mechanical Technology, 2010, 56 p. 

Thesis head: Ochodek, Vl. 

 
The bachelor thesis deals with the possibility of evaluation of anisotropic properties, 

defects, and degree of plastic deformation in material by using Magnetoelastic Method. 

The theoretical part focuses on studying effects and possible methods for testing these 

properties, especially on the principle and utilization of Magnetoelastic Method for 

ferromagnetic materials. The experimental part features tests of method for measurement 

in characteristics evaluation of the transformer balls and cup tests samples from deep-

drawing carbon steel. The object of the thesis is verification of Magnetoelastic Method 

applicability for evaluation of given material properties and faults. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A SYMBOL Ů 

Značka/Symbol  Jednotka  Význam  

   

A80 [%] Nejnižší tažnost podél 

C [-] Počet snímaných pulsů 

D [mm] Zkouškou stanovený průměr kruhového přístřihu, ze 

kterého byl vytažen neporušený vzorek-kalíšek. 

K [-] Stupeň tažení 

KSM [-] Směr měření kolmý na směr válcování 

L [µm] Vzdálenost atomů 

MBN [mV] Hodnota Barkhausenova šumu 

MBNenergy(0
0)  [mV] magnetoelatická energie ve směru snadné magnetizace 

(max.) 

MBNenergy(900) [mV] magnetoelatická energie ve směru kolmém na směr 

snadné magnetizace (min.) 

MBNmax [mV] Maximum Hodnoty Barkhausenova šumu 

R [µm] poloměr neúplně obsazených elektronových slupek 

RD [-] Směr snadné magnetizace, směr válcování 

ReH [MPa] Nejnižší mez kluzu 

Rm [MPa] Pevnost v tahu 

S1 [-] Směr měření po obvodu 

S2 [-] Směr měření kolmý na S1 

SM [-] Směr měření ve směru válcování  

TD [-] Směr kolmý na směr RD 

b [mm] Šířka vzorku 

d [mm] Průměr tažnice 

k [-] Parametr magnetoelastické energie 

l [mm] Délka vzorku 

r0,45,90 [0] Hodnoty anizotropie zjištěné ve směrech 00, 450, 900 

vzhledem ke směru válcování 

rS [-] Ukazatel tvařitelnosti 

rα [-] Směrový součinitel plastické anizotropie 

s [mm] Tloušťka vzorku 

∆r [-] Stupeň plošné anizotropie 

ε [%] Plastická deformace 

εT [-] Logaritmický součinitel tažení 

µ [-] Součinitel tažení 
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ÚVOD 

Hodnocení struktury, strukturálních změn, zbytkových napětí a vad je významnou 

činností pro zjišťování vlastností materiálu. V technické praxi je důležitým ukazatelem 

životnosti a kvality materiálu sledování změn vlastností v průběhu výroby jak polotovarů, 

tak i hotových výrobků. Tyto aspekty se velmi úzce dotýkají kvality výroby a tím i 

ekonomické stránky podniku. Proto je nadále snaha o širší využití hodnocení změn 

různými metodami. 

 

Hlavním rozdělením metod, kterými zjišťujeme vlastnosti materiálu, je destruktivní 

a nestruktivní zkoušení. Destruktivních zkoušek je celá řada. Hlavní nevýhodou 

destruktivních metod je ale porušení materiálu zhotovením vzorků, na kterých se zkouška 

provádí, proto nelze hodnocení provádět na výrobcích. Snahou je řešit tento problém 

zkoušení přímo ve výrobě či hotových výrobcích nedestruktivní metodou pro její 

praktičnost a mobilitu. Cílem tohoto hodnocení je zkvalitnění, zlevnění a zrychlení výroby. 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nedestruktivního hodnocení vlastností 

plechů a pásů magnetoelastickou metodou.  

 

Základem magnetoelastické metody je tzv. Barkhausenův šum, který se objevuje 

u feromagnetických materiálů, jako jsou kovy (železo, kobalt a většina ocelí), při 

průchodu vnějším magnetickým polem. Touto metodou můžeme nedestruktivně sledovat 

změnu anizotropních či izotropních vlastností po jednotlivých technologických krocích, 

jako může být tepelné zpracování, svařování, tváření, stříhání, aj., které způsobují 

plastickou deformaci, zbytková napětí ale i vnější vady materiálu.  

 

V experimentální části bakalářské práce je realizována tato metoda na kontrole 

vlastností transformátorových plechů. Toto hodnocení může vézt ke zkvalitnění zařízení 

z těchto materiálů. Magnetoelastická metoda by mohla být zařazena do výrobního 

procesu, kde by se již ve výrobě transformátorových plechů mohly hodnotit vlastnosti 

a bylo je možno detekovat dříve, než se materiál při výrobě poruší. Byla by tedy snaha 

o co nejméně anizotropní vlastnosti a tím i zkvalitnění materiálu. Dále se práce zabývá 

hodnocením vzorku z kalíškovací zkoušky z hlubokotažné oceli, kde můžeme sledovat 

změny vlastností materiálu vlivem tváření materiálu při kalíškovací zkoušce. 

 

Cílem této bakalářské práce bude dosáhnout výsledků, které by mohly ověřit 

spolehlivost magnetoelastické metody při sledování vlastností na daných materiálech. 
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1. HODNOCENÍ PLASTICKÉ ANIZOTROPIE OCELOVÝCH 

PLECHŮ A PÁSŮ 

Při tváření materiálu dochází k tzv. plastické deformaci, což je porušení struktury 

kovů. U tváření jde o vyvolání stavu napjatosti nad mezí kluzu, kde vzniká trvalá 

deformace. Plošné tváření je charakteristické nestálou rovinnou plastickou napjatostí. 

Existuje celá řada technologií, v nichž se stav napjatosti mění z jednoosého tahu, přes 

smyk až ke kombinaci tlaku a tahu a dvojosého tahu [2]. 

 

Kovy jsou polykrystalické látky, jejichž krystaly mají mozaikovou strukturu. Dle typu 

plastické deformace rozeznáváme deformace na hranicích bloků (uvnitř krystalů), které 

způsobují prodlužování zrn, nebo deformace na hranicích zrn (mezikrystalové), 

způsobující ztrátu soudržnosti zrn [1]. 

 

Díky plastické deformaci se tvar zrn změní a tím se mění i vlastnosti daného 

materiálu.  Změnu vlastností popisují pojmy Anizotropie a Izotropie. Izotropie je opakem 

anizotropie a jde o nezávislost zkoumaných vlastností na směru souřadného systému. 

Anizotropie je nestejnoměrnost vlastností v různých směrech souřadného systému. 

Pro řešení anizotropie je materiál považován za homogenní, charakterizovaný třemi 

ortogonálními osami, za materiál ortogonálně anizotropní neboli ortotropní. Ortotropie 

je speciální případ anizotropie, kdy jsou totožné materiálové a geometrické osy. Při 

posouzení anizotropie plechů a pásů rozlišujeme dvojí druhy anizotropie. A to anizotropii 

plošnou (v rovině plechu) a normálovou (ve směru tloušťky plechu) [2]. 

 

 

Obr. 1.1 Základní pojmy k definici anizotropie [2] 
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Plošná anizotropie je závislost mechanických i fyzikálních vlastností v rovině plechu 

vzhledem ke směru válcování. Jde o důsledek krystalografické a strukturní textury vzniklé 

už při metalurgických podmínkách výroby plechu či pásu. Stupeň plošné anizotropie se 

zjišťuje z daného vztahu, viz 1.1 [2].  

 

( )90450 r2rr
2
1

r ++=∆         (1.1) 

 

Normálová anizotropie vyjadřuje nerovnoměrnost vlastností ve směru tloušťky plechu. 

Kvantitativně se určuje směrovým součinitelem plastické anizotropie jako poměr skutečné 

plastické deformace šířky vzhledem ke skutečné plastické deformaci tloušťky daného 

tělesa při jednoosém tahovém napětí. 
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Anizotropie nám pomáhá také k určení ukazatele tvařitelnosti. Tvařitelnost je důležitá 

schopnost materiálu být tvářen bez makroskopického porušení. Mezí tvařitelnosti je tzv. 

ukazatel tvařitelnosti. Tato mez je závislá na akumulaci mikro poruch materiálu, přičemž 

se posuzuje průběh a úroveň tohoto kritéria. Pro posouzení ukazatele plasticity 

(tvařitelnosti) hrají roli hodnoty anizotropie plechu zjištěné ve směrech 00, 450, 900 

vzhledem ke směru válcování plechu. 

 

( )90450 r2rr
4
1 ++=sr         (1.3) 

 

Čím je vyšší hodnota rS, tím je plech odolnější proti ztenčování tloušťky a tím je 

vhodnější pro hluboké tažení. Podle Shawkiho mají nejlepší vlastnosti z hlediska 

hlubokého tažení materiály s hodnotou rS › 1,60; dobrou hlubokotažnost vykazují materiály 

s hodnotou rS v rozmezí od 1,25 do 1,60 a nízkou hlubokotažnou při rS  ‹ 1,25.  
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U nepříznivého rS při hlubokém tažení symetrických výtažků způsobuje plošná 

anizotropie na vnějším okraji vznik cípů, které mohou být až 20 % střední výšky kalíšku. 

Také zvětšuje i rozměrové odchylky hlubokých výtažků. U nepravidelných tvarů výtažků je 

nutno směr s nejpříznivějšími plastickými vlastnostmi orientovat tak, aby byly v místech 

předpokládaných nejtěžších podmínek deformace. V těchto případech je plošná 

anizotropie do jisté míry příznivá pro proces tažení [3]. 

 

Už zmiňovaná cípovitost výtažků se hodnotí podle stupně plošné anizotropie, viz 

vzorec 1.1. 

 

Je-li ∆r › 0 – tvoření cípů ve směru 00 a 900 vzhledem směru válcování. 

Je-li ∆r ‹ 0 – tvoření cípů ve směru -450 a +450. 

Je-li ∆r = 0 – cípy se netvoří  

[3] 

 

Díky rozdílné vzdálenosti atomů v různých směrech a krystalografických rovinách 

a z toho vyplývajících rozdílných vazebných meziatomových sil, jsou anizotropní už 

i monokrystaly kovů [2]. 

 

Pro tváření za studena se používají materiály s mechanickými vlastnostmi, kde mez 

kluzu je co nejnižší a tažnost i tvárnost co největší. A kde je struktura feriticko-perlitická 

s globulárním perlitem o chemickém složení s nízkým obsahem uhlíku, fosforu a síry [1]. 

 

V plasticitě se zajímáme o anizotropii mechanických a plastických vlastností 

polykrystalických kovových materiálů. Rozhodující vliv na anizotropii má pravidelná 

geometrie a krystalografické uspořádání struktury, tím i substruktury polykrystalického 

kovu. Všechny tyto parametry můžeme jedním slovem nazvat texturou. Textura je 

výsledkem napěťového a deformačního stavu odpovídajících způsobů tváření a tepelného 

zpracování. Tvářením vzniklé textuře se říká textura deformační a už při lití polotovaru 

tj. ingotu, kontislitku se formují předpoklady pro vznik této deformace. Deformační 

struktura je buďto mechanická nebo krystalografická a je zapříčiněna především 

nestejnorodostí chemického složení a přítomností vměstků v polotovaru. Během tváření 

pak dochází k orientaci a přerozdělení vměstků. Tvárné vměstky se zploští a protahují 

se spolu s netvárnými ve směru tvářecí síly [2]. 
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Tímto vznikne tzv. vláknitá nebo i řádkovitá struktura materiálu, kterou je nemožné 

odstranit tepelným zpracováním. Řádkovitá struktura vznikne mimo jiné i uspořádáním 

strukturních fází při tváření ocelí s vícefázovou strukturou. Krystalografická textura vzniká 

při tváření nebo tepelném zpracování upořádáním původně orientovaných jednotlivých 

zrn do přednostní orientace [2]. 

 

 

Obr. 1.2 Vznik deformační textury schematicky [2] 

 

U tváření za tepla vzniká krystalografická textura a významněji se podílí na anizotropii 

vlastností u doválcování za nízkých teplot, kdy nedochází k úplné rekrystalizaci základní 

deformované struktury. Krystalografická anizotropie má významný vliv na počátek 

závislosti napětí-deformace (tedy na vlastnosti materiálu, charakterizující plastickou 

deformaci, jako je mez kluzu a mez pevnosti) a to zejména u kovů s kubickým tvarem 

mřížky. Vliv mechanické (strukturní) anizotropie a izotropie je významný zejména v závěru 

závislosti napětí-deformace. Vyskytuje se u vlastností souvisejících s porušením 

materiálu, ke kterým patří poměrné prodloužení a skutečné napětí při porušení [2], [3]. 

 

Existuje mnoho aspektů, které mají vliv na tváření materiálu, tedy jeho tvařitelnost. 

Tvařitelnost je funkcí: druhu materiálu (struktury, chemického složení), teplotních 

podmínek, napěťovém stavu, průběhu napětí i deformací a vnějšího prostředí. Proto 

máme řadu zkoušek tvařitelnosti, které napodobují technologický proces výroby. 

Z výsledků těchto zkoušek získáváme cenné informace o vlastnosti materiálu [2]. 

 

Mezi nejznámějších destruktivní metody pro stanovení anizotropie plechů a pásů je 

zkouška v tahu dle ČSN ISO 10113: Kovové materiály – Plechy a pásy – Stanovení 

součinitele plastické anizotropie. V této normě je stanoven princip a postup zkoušení 

na zkušebním zařízení a tělesa. Mimo jiné je zde předepsáno, jak se určuje a vyjadřuje 

výsledek a zapisuje se do zkušebního protokolu. Příprava zkušebního vzorku musí být 

však v souladu s normou ČSN EN 10002-1: Zkouška tahem a umístění zkušebních tyčí 

na plechové tabuli je třeba zvolit podle ČSN EN ISO 377. 
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Dalšími destruktivními zkouškami jsou: zkouška hloubení podle Erichsena, zkouška 

klínová, zkouška rozšiřováním otvoru dle Siebela a Pompa, zkouška tažením v kuželové 

tažnici, zkouška zvlnění, zkouška kalíškovací, …aj. U většiny zkoušek je kritérium hloubka 

protažení až do vzniku první trhliny, která se dále hodnotí.  

 

Poslední zmiňovaná - kalíškovací zkouška je ukazatelem tvařitelnosti pomocí tzv. 

součinitele nebo stupně tažení. Jde o napodobující zkoušku, která modeluje proces při 

hlubokém tažení. Kritérium tvařitelnosti získané kalíškovací zkouškou je určeno jako 

stupeň tažení dáno vztahem 1.4, součinitelem tažení definováno vztahem 1.5 

a logaritmickým součinitelem tažení, viz vztah 1.6. 

 

d
D

K =           (1.4) 

 

D
d=µ           (1.5) 

 

 
D
d

lnε =          (1.6)  

 

Kde „d“ je poloměr tažníku a „D“ poloměr polotovaru [2], [3]. 

 

 

Obr. 1.3 Schéma kalíškovací zkoušky [2] 
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Mezi další známé metody popisu deformační struktury patří Stereografická projekce: 

rentgenová, a elektronová difrakce. Při rentgenové difrakci nastává absorpce a rozptyl při 

přechodu rentgenového záření. Pro difraktografii je důležitý rozptyl, který vzniká 

rozkmitáním zasažených atomů rentgenovým zářením. Tyto rozkmitané atomy se pak 

stávají zdrojem vlnění, jehož fáze je totožná a s fází vyvolávající vlnou rentgenového 

paprsku.  Konečný svazek rentgenového záření je difraktován za podmínek zákonů 

Braggovým a Laueovým. Další jmenovaná metoda elektronové difrakce je poměrně nová 

a spočívá ve zpětně odražených elektronech, které křižují přes nakloněný vzorek, 

na fluorescenční stínítko. U těchto metod se pak zaznamenává difrakční obrazec, který je 

charakteristický pro každou krystalografickou strukturu, její uspořádání a orientaci. Data 

z této metody mohou být použity pro stanovení textury materiálu [2]. 

 

Výše uvedenými metodami bylo dosaženo vysokého standardu v hodnocení materiálu 

a to i v analýze krystalografie. Výhodou pak je vysoká přesnost, ale nevýhodou je to, že 

jsou schopny hodnotit jen lokálně na dílech nebo vzorcích a taky to, že jsou náročné 

na čas pro vyhodnocení. Proto se hledá východisko pro operativní metody 

nedestruktivního hodnocení vlastností během výroby nebo na hotových výrobcích [2]. 
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2. STUDIE POUŽITELNOSTI A VYUŽITÍ 

MAGNETOELASTICKÉ METODY 

Perspektivní metodou nedestruktivního hodnocení vlastností se jeví metoda 

magnetoelastická. Více využití viz [18]. 

2.1 VLASTNOSTI MAGNETICKÝCH MATERIÁL Ů 

Látky se dle magnetických vlastností dělí na několik skupin: 

• diamagnetické, 

• paramagnetické, 

• feromagnetické, 

• antiferomagnetické, 

• ferimagnetické. 

 

 

Obr. 2.1 Schéma vzájemného působení uvnitř atomů [6] 

a)paramagnetismus, b) feromagnetismus, 

c) antiferomagnetismus, d) ferimagnetismus 

 

Diamagnetismus je vlastnost atomů, kde uspořádání elektronů je náhodné a nemají 

žádný vnější magnetický moment. Reprezentativní jsou prvky jako olovo, rtuť,…aj. 

 

Paramagnetismus je vlastnost, kde uspořádání volných elektronů s magnetickým 

momentem v atomech je zcela náhodné a nezávislé vlivem teplotního pohybu. Projevují 

se slabým magnetizováním po přiložení vnějšího magnetického pole. Zvyšující teplotou se 

účinek magnetického pole usměrňuje. Patří sem draslík, sodík, hořčík, hliník,…aj. [6].  
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Antiferomagnetismus je vlastnost, kterou lze předpokládat jen za určitých podmínek. 

Podmínkou je poměr vzdálenosti atomů „L“ a poloměru „R“ neúplně obsazených 

elektronových slupek. Poměr těchto veličin se pohybuje v rozsahu 3,2 až 6,2 u látek 

feromagnetických. Při poměru vyšším jde o látky paramagnetické a při poměru nižším to 

jsou látky antiferomagnetické. Antiferomagnetismus má momenty antiparalelní - s opačně 

orientovanými magnetickými momenty a ve vnějším magnetickém poli se tyto látky 

chovají jako paramagnetické [6].  

 

Dalším případem jsou feromagnetické látky, které mají  podobnou stavbu jako 

antiferomagnetické látky, které se ale nevyrovnávají a tak mají určitý rozdílný magnetický 

moment. Ferimagnetické materiály se ve vnějším magnetickém poli chovají jako 

feromagnetické, avšak méně výrazně [6].  

 

Pro řešení změn vlastností materiálu magnetoelastickou metodou je důležitá vlastnost 

materiálu tzv. feromagnetizmus. Feromagnetické materiály mohou být jenom pevné látky 

a pro technickou praxi jsou tyto látky nejdůležitější. Weissova teorie 

vysvětluje feromagnetické látky takto. Mezi jednotlivými atomy vznikají síly, které 

překonávají tepelný pohyb atomů a uspořádávají se do atomových magnetických 

momentů. Ty se sousedními magnetickými momenty řadí paralelně. Shluky těchto 

momentů vytvářejí malé oblasti – domény, jejichž magnetické momenty jsou zpočátku 

rozloženy do náhodných směrů, tak, že se navenek tyto momenty vzájemně ruší. Domény 

jsou navzájem odděleny tzv. Blochovými (doménovými) stěnami.  

 

Teprve vložením takových materiálů do vnějšího magnetického pole způsobí 

postupnou orientaci těchto domén a postupné smršťování a zvětšování doménových stěn 

do jednoho směru a to označujeme jako makroskopické zmagnetizování. Po zrušení 

vnějšího magnetického pole se jednou už orientované pole nevrací do výchozích 

(počátečních) poloh, takže jeví zbytkovou magnetizaci. Při určité vyšší teplotě (Curierova 

teplota) se však materiál vrací do původního stavu.  

 

Domény se magnetizují podél krystalografických směrů, tyto směry jsou 

charakteristické pro každou látku. Jde o nejsnazší směr magnetizace daný elementární 

buňkou. Právě tento směr je charakteristický pro využití Barkhausenova šumu. Posuvu 

stěn brání precipitáty, poškození krystalové mřížky, cizí vměstky a nerovnovážné stavy 

ve struktuře [4], [6], [14].  
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2.2 PRINCIP MAGNETOELASTICKÉ METODY 

 Pro feromagnetické materiály je perspektivní metoda měření Barkhausenova šumu. 

Výskyt snadných směrů magnetizace je hlavní mezník pro spojení krystalografické textury 

(anizotropii) a Barkhausenova šumu. Metoda Barkhausenova šumu je založená 

na sledování pulsů vyvolaných pohybem doménových stěn, které dala do pohybu 

přítomnost cizího vnějšího magnetického pole. Tento pohyb se detekuje sledováním 

magnetického toku cívky, která je umístěná v blízkosti vzorku v době, kdy se doménová 

stěna pohne. Tato změna v cívce indukuje elektrický puls. 

 

Princip metody Barkhausenova šumu je znám od roku 1919. Kdy první elektrické 

sledování pohybu doménových stěn provedl profesor Barkhausen. Dokázal, že 

magnetizační proces vznikající pohybem domén v důsledku přítomnosti vnějšího 

magnetického pole není ve skutečnosti spojitý, ale že je tvořen malými skoky. Spojíme-li 

pulsy vzniklé pohybem magnetizačních domén, vznikne nám typický signál zvaný 

Barkhausenův šum. 

 

Barkhausenův šum má pro většinu materiálů frekvenční spektrum se začátkem 

v magnetizačním kmitočtu a končí přibližně na 250 kHz [4], [5]. 

 

 

 

Obr. 2.2 Schéma měření Barkhausenova šumu [8] 
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Omezujícím měřítkem je hloubka, ze které lze získat informace. Útlum vyvolávají 

vířivé proudy indukované při šíření signálu vzniklého pohybem magnetizačních domén. 

Hlavními faktory, ovlivňující hloubku měření jsou frekvenční rozsahy generovaného 

signálu, vodivost a permeabilita zkoušeného materiálu. Běžně se však hloubka měření 

pohybuje v rozmezí 0,01 a 1,5 mm [4], [5].  

 

Na intenzitu Barkhausenova šumu mají vliv dva materiálové parametry. Jedním je 

pružné napětí, které ovlivňuje cestu, po které se domény posunují. Tento jev, kdy pružná 

napětí ovlivňují strukturu a vlastnosti se nazývá magnetoelastická interakce. Díky ní 

u materiálů s pozitivní magnetostrikcí (železo, kobalt, většina ocelí) tlakové napětí 

snižuje, zatímco tahové napětí zvyšuje intenzitu Barkhausenova šumu. Tohoto se využívá 

k určování zbytkového napětí, které mají vliv na životnost a únavové vlastnosti materiálu. 

Dalším významným parametrem ovlivňujícím Barkhausenův šum, je metalurgická 

struktura. Intenzita signálu spojitě klesá s rostoucí tvrdostí [4], [5], [18]. 

 

 

Obr. 2.3 Vliv Barkhausenova šumu na napětí [20] 

 

 

Obr. 2.4 Vliv Barkhausenova šumu na tvrdosti [20] 
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2.3 APLIKACE A VYUŽITÍ MAGNETOELASTICKÉ METODY 

Použitím magnetoelastické metody se může sledovat vliv technologických procesů 

na mechanické vlastnosti materiálu. Praktické použití magnetoelastické metody při využití 

Barkhausenova šumu lze rozdělit do tří oblastí: 

 

a) měření zbytkových napětí (za předpokladu rozumných mezí mikrostrukturálních 

parametrů), 

b) měření strukturních změn (za předpokladu rozumných úrovní napěťových 

parametrů), 

c) zkoušení vad, které mohou vyvolat změny mikrostruktury a napětí. 

 

Mohou se získat informace o mikrostrukturálních změnách anizotropie vlivem 

povrchových vad, kde patří spálení po broušení, nezakalené hrany nebo oduhličené 

oblasti. A i procesy jako jsou tečení a únava materiálu můžou vést ke změnám zbytkových 

napětí. Dalším využitím je i sledování tvrdosti apod. [5], [4]. 

 

Pro měření magnetického parametru se užívá speciálních i univerzálních senzorů. 

Všechny typy senzorů jsou vyrobeny se dvěma páry feromagnetických dotyků, z nichž 

jeden z párů magnetizuje a druhý snímá odezvu. Konkrétní aplikace vyžaduje specifické 

provedení snímacího hrotu [4]. 

 

Širokým využitím této metody při sledování vlastností materiálů po jednotlivých 

technologických krocích se zabývala celá řada pracovišť.  

 

Kolektiv autorů kolem Albertise Campose a Capó-Sánchese  se zabývali změnou 

anizotropie při působení elastické deformace. Jejich vzorkem byl materiál ASTM 

36 o rozměrech 250 mm x 25 mm x 0.98 mm.  Tahové napětí bylo shodné se směrem 

0° – 180° a samotné m ěření anizotropních vlastností se zjišťovalo natáčením 

magnetoelastického senzoru vždy o 15° v rozsahu 360 °. Každé m ěření bylo specifické 

pro danou hodnotu napětí [10]. 
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Obr. 2.5 Závislost magnetické anizotropie při různých aplikovaných napětích, vzorek 

je orientován ve směru válcování (kde 0-180 odpovídá směru válcování) [10] 

 

Z obrázku 2.5 je patrné, že nezatížený materiál vykazuje vlastnosti vzdáleně se 

přibližující izotropnímu chování, zvýšíme-li však napětí tak vidíme, že se anizotropie 

zvětšuje ve směru působení tahového napětí [10]. 

 

Další aplikací plastické deformace na válcovaném materiálu je vidět ze studie Marcia 

Maru s kolektivem. Na měřeném vzorku bylo využito opět úhlového měření po 15o před 

a po aplikaci plastické deformace. Snadný magnetický směr je ve směru válcování (RD), 

kde vzniká textura válcováním. Tahové napětí vzniklé pomoci trhacího stroje je ve směru 

kolmém na RD [11]. 

 

 

Obr. 2.6 Schéma měření – radiální osy při úhlovém měření Barkhausenova šumu [11] 
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Obr. 2.7 Sledování magnetoelastické odezvy anizotropních vlastností při plastické 

deformaci na válcovaném materiálu (směr válcování – vertikální, působení 

plastické anizotropie – horizontální) [11] 

 

Jak je vidět z obrázku 2.7 a) lze sledovat změnu anizotropie vlivem mechanického 

procesu válcování, zatímco obrázek 2.7 b) ukazuje změnu anizotropie vlivem působení 

plastické deformace. Při určité mezní hodnotě plastické deformace se materiál může 

chovat jako izotropní, jak je patrné z  průběhu tvarů magnetoelastické odezvy z obrázku 

2.7 a) na 2.7 b). 

 

Užitečným parametrem pro popis úhlového chování magnetoelastické energie při 

změnách magnetické anizotropie vzorku zatěžovaného různými stupni plastické 

deformace je parametr „k“ [11]. 

 

O
energy  

O
energy  

90MBN

0MBN
k =         (2.1) 

 

Kde „MBNenergy(0
0)“ je směr válcování – snadné magnetizace a tím magnetoelastická 

energie nabývá maximálních hodnot. A kde „MBNenergy(900)“ je kolmý směr na směr 

válcování, kde nabývá minimálních hodnot. 

 

 Kolektiv Capó-Sánchese při sledování magnetoelastické energie na vzorcích, které 

se odebíraly ve směru válcování (RD) a ve směru kolmém na směr válcování (TD) vidíme 

aplikaci jednoosého napětí na obrázku 2.8. Je patrné, že ve směru snadné magnetizace 

shodném s RD jde odezva více k maximu, kde je větší tahové napětí vlivem válcování 

materiálu, než je tomu u směru TD, kde jde odezva do minima [9].  

 

a) 
b) 
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Obr. 2.8 Závislost Barkhausenova šumu na jednoosém napětí [9] 

 

Obrázek 2.9 ukazuje, že nárůst trvalých deformací je závislý na velikosti plastické 

deformace. Zvyšujícím napětím se v materiálu zvyšuje i počet dislokací a vad, a tím 

i odezvu magnetické anizotropie až do doby, kdy se tyto vady stanou překážkou 

pro odezvu, a závislost začne klesat. Vývoj parametru anizotropie při různých 

stupních elastických tahových napětí (1%, 3%, 5%) viz Obr. 2.9 [11]. 

 

 

Obr. 2.9 Závislost průměrné hodnoty parametru anizotropie na aplikovaném 

elastickém tahovém namáhání [11] 

 

Obrázek 2.10 zobrazuje změnu magnetických vlastností měřených na horní a spodní 

straně vzorku rotací senzoru v rozsahu 360c o úhel 15c , kterým se zabýval Piotrowski 

[13].  
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Obr. 2.10 Vliv změny magnetické anizotropie na různých stupních plastické 

deformace měřeno na horní -  a) a spodní – b) straně vzorku [13] 

 

Z obrázku 2.10 je vidět, že nedeformovaný materiál (ε=0%) má anizotropní vlastnosti. 

Při určité hodnotě plastické deformace působící kolmo na směr válcování (00 - 1800) 

o velikosti ε=1,9% materiál vykazuje izotropní vlastnosti způsobeného vyrovnáním 

vnitřního pnutí, ale při překročení této hodnoty je materiál zase anizotropní [13]. 

 

Kolektiv Vengrinovich a spol. nastínil některé typické textury napjatosti při pozorování 

Barkhausenova šumu. Experimentálním pozorováním vnějšího zatížení na struktuře byly 

zjištěny podstatné změny kontury. Na obrázku 2.11 jsou některé typy obrazců odezvy 

měření na anizotropii [12]. 

a) b) 
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Obr. 2.11 Vliv plastické deformace na texturu 

a) izotropní stav 

b)  mimoosé napětí v tlaku 

c) ortogonální stlačení (osy nejsou na sebe kolmé) 

d) ortogonální stlačení (osy jsou na sebe kolmé) 

e) mimoosé ohýbání (velké) 

f) ortogonální napětí (osy nejsou na sebe kolmé) 

g) mimoosé ohýbání (malé) 

h) ortogonální napětí (osy jsou na sebe kolmé)  

i) slabá textura vzorku s malým napětím [12] 

 

Další využití magnetoelastické metody pro nedestruktivní sledování strukturálních 

změn, zbytkových napětí, tvrdosti materiálu, apod. je velmi rozsáhlé. Viz. Conference 

Proceedings-International Conference on Barkhausen Noise and Micromagnetic vol. 1 –

 6. Stresstech Oy [18]. 
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2.4 TRANSFORMÁTOROVÉ PLECHY  

Magnetické materiály jsou nedílnou částí techniky. Používají se v mnoha odvětvích. 

Z hlediska technické aplikace je dělíme na magneticky měkké a tvrdé.  

 

Magneticky měkké materiály by měly být s vysokou počáteční a maximální 

permeabilitou, s malou koercivitou a velkou indukcí nasycení. Dalším požadavkem je 

nízký ztrátový výkon a vysoká rezistivita z důvodu využití ve střídavých obvodech. Jejich 

struktura by měla mít co nejdokonalejší strukturu s velkými krystalovými zrny bez poruch. 

Využívají se materiály jako nízkouhlíkové oceli (třídy 13), ale také slitiny Fe-Si železo-

křemík, Fe-Ni železo-nikl, Fe-Co železo-kobalt, ferity, slitinové kovové prášky a amorfní 

slitiny. Dále by se mělo ve struktuře co nejvíce snižovat obsah prvků, které nepříznivě 

působí na požadované vlastnosti těchto materiálů. Mezi tyto prvky patří kyslík, dusík, 

uhlík, síra a fosfor. Proto jsou plechy vyráběné kombinací válcování za tepla a za studena 

vystavovány žíháním za účelem oduhličování. Dalším řešením vyloučení nežádoucích 

prvků je přidáváním přísadových prvků, které s těmito nečistotami vytvářejí sloučeniny. 

Tyto sloučeniny jsou velmi lehké, a proto přecházejí do strusky [14], [15]. 

  

Nejdůležitějším přísadovým prvkem je křemík – Si (1 - 3,5)%, který svou vysokou 

reaktivitou váže velké množství nečistot a tím zlepšuje strukturu materiálu. Zároveň 

zvyšuje rezistivitu, snižuje anizotropii a tím i ztráty. Nevýhodou křemíku však je fakt, že 

nepříznivě mění mechanické vlastnosti, materiál se stává tvrdý a křehký a špatně se tváří 

a stříhá.  Slitiny Fe- Si můžeme rozdělit na izotropní, které mají ve všech směrech 

v rovině válcování stejné magnetické vlastnosti a používají se u motorů a generátorů, kde 

je potřeba měnit směr magnetování. Další skupinou jsou plechy orientované, které mají 

jednotlivá zrna orientované vzhledem ke směru válcování. Nejvýznamnější orientací 

textury pro plechy a pásy elektrotechniky je tzv. Gossova textura, kde roviny snadné 

magnetizace leží v e směru válcování a tím se vykazují minimální ztráty v této rovině. 

Využití najdeme hlavně v transformátorech, kde se nemění směr magnetizace [14], [15]. 

 

Obr. 2.12 Gossova textura (Směr snadné magnetizace (001)) [14] 
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Novějším trendem ve výrobě transformátorových plechů je přidávání prvků, jako je 

hliník, Bór a mangan. Jejich vliv na strukturu je obdobný, jako je tomu u křemíku. 

 

Slitiny s niklem Fe-Ni(30 – 81)% mají lepší tavitelnost. Slitiny s kobaltem (až 35%) se 

využívají pro práce za vysokých teplot vlivem vysoké Curierovy teploty. 

 

Kovová skla mají příznivější vlastnosti jak krystalická forma materiálů. Vyznačují se 

vyšší rezistivitou, téměř nulovou anizotropií, vysokou pevností a malými ztrátami. Využití 

mají u vysoce výkonných transformátorů. Ferity se využívají pro vysocefrekvenční 

techniku.  A u kovových prášků je výhodou čistota železa.  

 

Transformátorové plechy se vyrábějí o tloušťce 0,35, 0,5 a 0,65 [14], [15]. 

 

2.5  VYUŽITÍ MAGNETOELASTICKÉ METODY PRO TRANSFORMÁ TOROVÉ 

VÁLCOVANÉ PLECHY  

 Aplikace magnetoelastické metody pro hodnocení transformátorových plechů je 

poměrně novou záležitostí, ale z dosud známých výzkumů vyplývá, že může být 

perspektivní. 

 

Hartmann a kolektiv se zabývá studií řešení Barkhausenova šumu na různých druzích 

plechů ze slitin Fe-Si. Zjišťuje vliv Barkhausenova šumu na velikosti a typu zrna viz Obr. 

2.13. Jako vzorky byly vybrány slitiny Fe-Si, kde jeden vzorek byl plech s propustným 

orientovaným zrnem, druhý byl s běžným orientovaným zrnem a třetí vzorek byl plech 

izotropní. Již provedené studie ukazovaly, že s rostoucím zrnem se zvyšuje i amplituda 

Barkhausenova šumu. V případě Hartmanna a spol. tomu tak není, protože bylo 

prokázané, že největší zrno je u vzorku číslo 1 a na obrázku 2.13 má tento vzorek 

nejmenší amplitudu Barkhausenova šumu. Z toho plyne, že sledování 

Barkhausenova šumu na velikosti zrna je složitější a nelze jej jednoznačně určit [16]. 
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Obr. 2.13 Vliv Amplitudy Barkhausenova šumu na indikci při 50 Hz magnetické 

frekvence [16] 

 

Další kolektiv Iondache a spol. se zabývá izotropní slitinou Fe-3%Si. Na tomto 

materiálu zjišťují dopad na strukturu při jednoosém tahovém napětí, které přesahovalo 

makroskopickou mez pružnosti. Na grafu můžeme sledovat změnu před a po zatížení 

[17]. 

 

 

 

Obr. 2.14 Vliv změny plastické deformace na strukturu materiálu [17] 
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Obr. 2.15 Vliv změny plastické deformace na odezvě Barkhausenova šumu 

při jednoosém tahu [17] 

 

Na obrázcích 2.14 a 2.15 je vidět, že v nezatíženém materiálu převládalo víceosé 

tlakové vnitřní napětí a po aplikaci různě velkých tahových napětí se magnetoelastický 

účinek vyrovnával [17].  

 

Jiná pracoviště se zabývala další aplikací magnetoelastické metody 

na transformátorové plechy a pásy, viz [21], [22]. 

                ε -1,75%  

                ε -6% 

                ε -11,6%   



28 

3. NÁVRH A REALIZACE EXPERIMENTU 

Tato kapitola se zabývá praktickou částí měření, počínaje charakteristikou 

zkoumaných materiálů, použitých měřidel a přístrojů, metodikou měření a samotným 

vypracováním výsledků do přehledných výsledných obrázků a přehledů.  

 

Bakalářská práce se zabývá měřením anizotropních či izotropních vlastností,  jejich 

změn při působení plastické deformace a vad materiálu na pleších a pásech. Konkrétní 

aplikací metody je hodnocení transformátorových plechů, kde jeden z plechů byl bez 

vady, a na druhém plechu byla vada-vyboulení.  Dále se práce zabývá hodnocením 

vzorků napodobující kalíškovací zkoušky z hlubokotažné oceli. Na obou materiálech se 

sledovaly vlastnosti ve dvou směrech, kde byla snaha ověřit vlastnosti jak na směru 

shodném s válcováním tak na směru kolmém na směr válcování. 

 

Pro hodnocení těchto materiálů byl použit analyzátor Barkhausenova šumu Meb2c. 

Toto zařízení je opatřeno snímačem, který má dva páry feromagnetických dotyků. Jeden 

z párů magnetizuje měřený materiál a další snímá Barkhausenův šum. Měřící údaje byly 

ukládány do datového souboru na počítači v podobě: číslo měření, směru měření, C – 

počet snímaných pulsů, MBN – Hodnota Barkhausenova šumu a MBNmax – maxima 

Barkhausenova šumu. 

 

3.1 CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH MATERIÁL Ů 

3.1.1 Charakteristika materiálu pro hodnocení kalíš kovací zkoušky 

Předmětem hodnocení byl materiál vzorku kalíškovací zkoušky získaný ze za tepla 

válcovaného pásu. Jde o materiál z konstrukční nízkouhlíkové oceli s modifikací k lepším 

vlastnostem pro hluboké tažení 11 375 o chemickém složení, které je v tabulce Tab. 3.1. 

 

Tab. 3.1 Chemické složení modifikovaného materiálu 11 375 (v %) 

C Mn Si P S Cu Ni Cr Al Roz Sn Ca 

0,064 0,41 0,018 0,002 0,009 0,12 0,034 0,03 0,049 0,012 0,0035 

 

Charakteristické rozměry pásu, ze kterého byly vzorky odebrány, byl válcován 

do tloušťky 1,5 mm a šířky 1024 mm za střední doválcovací teploty 855 °C.  

 

Mechanické vlastnosti zkoumaného materiálu jsou uvedeny v tabulce Tab. 3.2. 
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Tab. 3.2 Mechanické vlastnosti materiálu 11 375 [23] 

Nejnižší mez kluzu - ReH 

[MPa]  

Pevnost v  tahu - Rm 

[MPa]  

Nejnižší tažnost A 80 podél  

[%]  

235 360-510 19 

 

3.1.2 Charakteristika materiálu transformátorových plech ů 

Pro hodnocení transformátorových plechů byl použit materiál M150-35S. Jde 

o materiál transformátorových plechů a pásů s orientovanou Gossovou texturou 

využívaných v elektrotechnice pro výrobu magnetických obvodů. Jeho značení v sobě 

skrývá třídění. Písmeno M znamená, že jde o elektrotechnickou ocel, další údaj 150 je 

stonásobek jmenovité hodnoty maximální měrné ztráty, 35 je stonásobek 

jmenovité tloušťky výrobku a charakteristické písmeno S udává označení běžných 

anizotropních výrobků. 

 

Chemické složení si volí každý výrobce sám. [19] 

 

Tab. 3.3 Technologické a magnetické vlastnosti běžných výrobků [19] 

Označení oceli Jmenovitá 
tlouš ťka  

Max. měrné ztráty 
při 50 Hz a  Min. magnetická 

polarizace pro 
H=800 A/m 

Min. činitel 
zaplnění 

Značka Číslo [mm] 
1,5 T  1,7 T 

[W/kg] 

M150-35S 1.0857 0,35 1,1 1,5 1,78 0,96 
 

Rozměry materiálu, na kterém byl experiment měřen, jsou normalizované  

950x2000 (mm) a jeho tloušťka je 0,35 mm [19]. 

 

Veškeré všeobecné požadavky, tolerance tvaru a rozměru viz norma ČSN EN 10107 

[19]. 
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3.2 NÁVRH METODIKY A VÝSLEDKY M ĚŘENÍ KALÍŠKOVACÍ ZKOUŠKY 

Pro účel této práce byly, z kompletní série vzorků odebíraných z  válcovaného pásu, 

použity vzorky odebrané ze středu šířky a dvou třetin délky pásu.  

 

Kalíškovací zkouška byla provedena na 9 vzorcích. U 2 vzorků došlo k protržení, jak 

je vidět na obrázku 3.1.  

 

 

Obr. 3.1 Vzorky z kalíškovací zkoušky 

 

 Vyhodnocení zkoušky se provádí bezrozměrovým součinitelem tažení nebo stupněm 

tažení dle vztahu 1.5, 1.6, 1.7. Pro naše vzorky: d= 48 mm, D= 75, 85, 90, 95, 100, 101, 

102 je vyhodnocení v tabulce 3.4. 

 

Tab. 3.4 Tabulka hodnot získaných z kalíškovací zkoušky 

D 

 [mm] 

µ 

[-] 

εT 

[-] 

K 

[-] 

75 0,64 -0,45 1,56 

85 0,56 -0,57 1,77 

90 0,53 -0,63 1,88 

95 0,51 -0,68 1,98 

100 0,48 -0,73 2,08 

101 0,48 -0,74 2,10 

102 0,47 -0,75 2,13 

 

Výsledek zkoušky, závislost tažné síly na stupni tažení je obr. 3.2.  Z obrázku je vidět, 

že zvyšující tažnou silou se zvyšuje i průběh závislosti až do lomu. Pro hodnoty stupně 

tažení 2,13 a výše je modifikovaný materiál 11 375 trvale porušen a dochází k protržením 

vzorku.  
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Obr. 3.2 Výsledky kalíškovací zkoušky [24] 

 

Měření bylo následně provedeno jenom na prvních 7 vzorcích bez trhlin, které byly 

označeny 2/75, 2/85, 2/90, 2/95, 2/100, 2/101,  2/102. Číslo za lomítkem charakterizuje 

průměr přístřihu „D“, z kterého byl vzorek zhotoven. 

 

Pro další hodnocení pomocí magnetoelastické metody byly ze vzorků zhotoveny 

prstence, které je vidět na obr. 3.3. Prstence byly odebírány z válcové části vzorku co 

nejvíce u dna kalíšku, kde je deformace kalíšku největší. 

 

 

Obr. 3.3 Vzorky pro měření magnetoelastickou metodou 

 

Samotné hodnocení změn vlastností materiálu magnetoelastickou metodou spočívalo 

v měření Barkhausenova šumu v osmi místech po obvodu prstence.  Na všech vzorcích 

2/75, 2/85, 2/90, 2/95, 2/100, 2/101,  2/102 bylo provedeno měření ve směru obvodu tedy 

směru S1, tabulka hodnot viz 3.5. U vzorku 2/95 se měřil Barkhausenův šum, jak 

ve směru S1 - obvodu, tak i ve směru S2 – výšky kalíšku pro porovnání vlastností v těchto 

směrech. Výsledky vzorku 2/95 v tabulce 3.6. Směry měření jsou schematicky na obr. 3.4. 
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Obr. 3.4 Schéma směrů pro měření na kalíšku 

 

Výsledky měření ve směru S1 magnetoelastickou metodou na všech vzorcích jsou 

v tabulce 3.5 a závislost hodnoty Barkhausenova šumu na obrázku 3.5. 

 

Tab. 3.5 Výsledky měření ve směru S1 u všech vzorků  

Číslo m ěření 
Hodnota Barkhausenova šumu  MBN [mV]  

2/75 2/85 2/90 2/95 2/100 2/101 2/102 

1 858 773 754 796 703 810 800 

2 870 869 800 758 695 783 1009 

3 848 883 807 754 708 772 1120 

4 868 821 755 720 535 786 934 

5 916 739 772 766 690 780 817 

6 950 754 790 724 750 781 882 

7 901 828 826 737 729 800 768 

8 837 752 786 747 668 857 788 

Aritmetický 

průměr MBN 
881 802,375 786,25 750,25 684,75 796,125 889,75 
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Obr. 3.5 Závislost hodnot Barkhausenova šumu ve směru S1 na kalíšcích  

 

Tab. 3.6 Výsledky měření ve směru S1 a S2 na vzorku 2/95  

Číslo m ěření 

Hodnota Barkhausenova 

šumu MBN [mV] vzorku 2/95 

S1 S2 

1 858 467 

2 870 780 

3 848 670 

4 868 701 

5 916 525 

6 950 590 

7 901 472 

8 837 632 

 

Výsledky měření na vzorku 2/95 jsou vidět na obrázku 3.6.  

 

 

Obr. 3.6 Výsledky odezvy Barkhausenova šumu na kalíšku 2/95 

a) b) 



34 

 

3.3 NÁVRH METODIKY A VÝSLEDKY M ĚŘENÍ TRANFORMÁTOROVÝCH 

PLECHŮ 

Při řešení anizotropních vlastností a jejich změn na transformátorových pleších byla 

použita část plechů s normalizovanými rozměry. Na které se v daném rastru nanesly 

pomocí metru, pravítka a kruhové šablony rozdělené po 100 růžice a pásy, na nichž bylo 

měření provedeno. Abychom nezkreslili výsledky poškozením plechu, zamezilo se 

prohýbání plechu pevnou podložkou. Samotné rastrování i rýsování růžic a pásů bylo 

provedeno s velkou opatrností tak, aby plech nebyl poškozen průhybem či vnějším 

vrypem rýsovacími prostředky. Taktéž přikládání snímače bylo šetrné, aby nedošlo 

k vrypům dotyků do plechu. Schéma rozložení růžic a pásů můžeme vidět na obrázku 3.7. 

 

 

Obr. 3.7 Schéma rozložení pásů a růžic na plechu 

 

Měření bylo aplikováno na dvou pleších. Jeden z plechů byl bez vady označení 

plechu - 504052/1 a ten druhý měl vadu tzv. „vyboulení“ označení plechu - 506398/1. 

Takto narýsované pomocné růžice a pásy byly umístěny na lícové i rubové straně 

plechu zrcadlově.  
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Plech bez vady připravený na měření můžeme vidět na obrázcích 3.8 a 3.9. 

 

 

Obr. 3.8 Plech bez vady strana A – lícová  

 

 

Obr. 3.9 Plech bez vady strana B – rubová  
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Plech s vadou „vyboulením“, který je připravený na měření, je na obrázku 3.10 a 3.11. 

 

 

Obr. 3.10 Plech s vadou strana A – lícová  

 

 

Obr. 3.11 Plech s vadou strana B – rubová  

 

Jako první se zařízení Meb2c kalibrovalo, aby snímalo optimální velikost 

amplitudy Barkhausenova šumu pro daný materiál a snímač v celém rozsahu měřených 

hodnot.  

 

Samotné měření spočívalo ve dvou typech měření. Po nastavení zařízení se 

provádělo měření jednoho pásu a všech růžic u každého plechu. 
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Jako první bylo měření jednoho pásu u každého plechu. Měření bylo prováděno 

přikládáním snímače na pás ve směru SM – 1 - směr válcování a ve směru KSM - 2 - 

kolmo na směr válcování přes šířku plechu po kroku 10 mm. Tento jemný rastr 

ukazuje vychýlení amplitudy Barkhausenova šumu v místě změny vlastností. Zatímco 

u plechu bez vady byl pás pro měření libovolný kvůli stejnorodým vlastnostem v celé 

ploše plechu, u plechu s vadou byl měřen pás v místě vady tedy pás 3. 

 

  U plechu bez vady je Barkhausenův šum zaznamenán v obrázcích 3.12 a 3.13. 

 

 

Obr. 3.12 Závislost Barkhausenova šumu na šířce plechu bez vady na pásu 1 strana A 

ve směru válcování 

 

 

Obr. 3.13 Závislost Barkhausenova šumu na šířce plechu bez vady na pásu 1 strana A 

ve směru kolmém na směr válcování 

 

Průběh Barkhausenova šumu u plechu s vadou je vidět na obrázcích 3.14 a 3.15. 
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Obr. 3.14 Závislost Barkhausenova šumu na šířce plechu s vadou, pás 3, strana B ve 

směru válcování 

 

 

Obr. 3.15 Závislost Barkhausenova šumu na šířce plechu s vadou, pás 3, strana B, ve 

směru kolmém na směr válcování 

 

 Obrázek 3.16 a 3.17 znázorňuje místo chyby „vyboulení“ na plechu s vadou. Vada 

je ohraničena čárkovanou čárou. Na straně B má vada konkávní průběh. 

 

 

Obr. 3.16 „Vyboulení“ na plechu s vadou (ohraničeno čárkovaně), strana B – pohled 1 

VADA 

VADA 
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Obr. 3.17 „Vyboulení“ na plechu s vadou (ohraničeno čárkovaně), strana B – pohled 2 

 

Druhým měřením bylo snímání magnetické anizotropie na růžicích. Na plechu 

s vadou se měřily růžice jak na straně lícové, tak na straně rubové. U plechu bez vady se 

mohou předpokládat podobné vlastnosti rubové i lícové strany z důvodu homogenity 

vlastností tohoto plechu, proto se toto měření provedlo jen na jedné z těchto stran. Každé 

měření spočívalo v rotaci snímače o 100 v rozsahu 00 - 3600 vzhledem k rovině válcování. 

Rozložení růžic v přehledech na obrázcích 3.19 - 3.21 a je stejné jako je tomu u obrázku 

3.7. 

 

Pro ověření předpokladu homogenity vlastností u plechu bez vady se nejprve 

provedlo zrcadlové měření dvou růžic na straně A a na straně B. Porovnání 

výsledku měření je na obrázku 3.18. 
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Obr. 3.18 Porovnání růžic A1 a B2 na plechu bez vady 

 

Z porovnání růžic (Obr.3.18) je vidět, že se obě strany plechu mají podobné 

anizotropní vlastnosti. Případné vychýlení můžeme přisoudit chybě měření. 

 

Celkový přehled naměřených průběhů Barkhausenova šumu na plechu bez vady je 

vidět na obrázku 3.19.  

 

a) b) 
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Obr. 3.19 Přehled naměřených hodnot Barkhausenova šumu na plechu bez 

vady,strana A 
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Vyhodnocení plechu s vadou na straně A, kde je průběh vady - „vyboulení“ konvexní 

je na obrázku 3.20. A přehled měřených růžic na straně B - konkávní průběh vady, je 

na obrázku 3.21. 

 

 

Obr. 3.20 Přehled naměřených hodnot Barkhausenova šumu na plechu s vadou, 

strana A 

 



43 

 

Obr. 3.21 Přehled naměřených hodnot Barkhausenova šumu na plechu s vadou, 

strana B 
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4. DISKUZE DOSAŽENÝCH VÝSLEDK Ů 

Výsledky měření ukazují, že pro hodnocení anizotropních či izotropních vlastností, 

jejich změn, stupně plastické deformace a vad je magnetoelastická metoda v technické 

praxi použitelná. Hodnocení těchto vlastností měřením Barkhausenova šumu je rychlé, 

snadné a přesné, díky citlivosti měřící metody.  

 

4.1 DISKUZE VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ KALÍŠKOVACÍ ZKOUŠKY 

Při hodnocení kalíškovací zkoušky magnetoelastickou metodou, se může z výsledků 

měření snadno zjistit tvar kontury, který dále hodnotíme. Porovnáním těchto kontur se 

studií kolektivu Vengrinovich a spol. se dá určit, že materiál vykazuje malé anizotropní 

vlastnosti. U některých vzorků může jít o vlastnosti téměř izotropní. Nejvíce anizotropní se 

jeví vzorky 2/100, 2/101, 2/102 vlivem překročení stupně plastické deformace. 

Pro názornost je provedeno porovnání kontur vzorků měřených ve směru S1 na obrázku 

4.1. 

 

 

Obr. 4.1 Porovnání Barkhausenova šumu na všech vzorcích, měřeno ve směru S1 

 

Závislost aritmetické průměrné hodnoty Barhausenova šumu (z Tab. 3.5) každého 

vzorku na stupni tažení „K“, viz Tab. 3.3 je patrné z obrázku 4.2.  
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Obr. 4.2 Závislost průměrné hodnoty Barkhausenova šumu (MBN) na stupni tažení  

 

Z obrázku 4.2 je vidět, že průměrná hodnota Barkhausenova šumu měřená ve směru 

S1 nejdříve klesá z důvodu vnitřního tlakového napětí až do určité mezní (kritické) 

hodnoty. Toto kritické místo je viditelné už z výsledku kalíškovací zkoušky (Obr. 3.2), kde 

vrchol – místo lomu odpovídá hodnotám kolem K = (2,13 – 2,19). Díky citlivosti 

magnetoelastické metody je ale narozdíl od výsledku kalíškovací zkoušky toto kritické 

místo přesněji detekovatelné, protože po překročení této meze závislost náhle stoupá 

s největší pravděpodobností z důvodu vniku mikrotrhlin v materiálu. 

 

Z výsledků měření kalíšku 2/95 je zřejmé, že ve směru S2 je v kalíšku větší tlakové 

vnitřní napětí vůči směru S1. Toto porovnání je vidět na Obr. 4.3. 

 

 

Obr. 4.3 Porovnání Barkhausenova šumu na vzorku 2/95 ve směru S1 a S2 
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4.2 DISKUZE VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ TRANSFORMÁTOROVÝCH PLECHŮ 

Při hodnocení transformátorových plechů měřením pásů je z průběhu Barkhausenova 

šumu vada patrná. Na obrázcích 4.4 a 4.5 je vidět, že nárůst amplitudy Barkhausenova 

šumu odpovídá nárůstu vnitřních napětí v kritickém místě označeném kroužkem. V tomto 

místě je u plechu s vadou zaznamenána změna vlastností vlivem „vyboulení“.  

 

Dále je z průběhu Barkhausenova šumu na obou pleších vidět, že mimo kritickou 

oblast v místě vady (u plechu s vadou) mají hodnoty měření v obou směrech malý rozptyl, 

což je důsledek malých anizotropních vlastností materiálu. 

 

 

Obr. 4.4 Porovnání vlastností pásů plechu bez vady a s vadou ve směru válcování 

 

 

Obr. 4.5 Porovnání vlastností pásů plechu bez vady a s vadou ve směru kolmém na 

směr válcování 

 

Průběh vady je mimo rastr růžic a tím není na obrazci odezvy tak markantní změna 

jak je tomu u měření pásů, kde vada byla více viditelná. Že se vada dotýká růžic jen 

okrajově, je patrné už na obrázcích 3.16 a 3.17, ale i přesto je na Obr. 4.6 vidět, že vnitřní 

napětí v materiálu způsobilo „zhuštění“ kontury do středu kružnice na růžicích v místě 

vady. Nejvíce se vada dotýká růžic C2, C3, C4 a D2, D3, D4. 
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Dále je z obrázku 4.6 vidět, že tvar kontury na opačných stranách plechu má 

zrcadlový průběh. Stejný průběh byl už zaznamenán při studiích kolektivu Piotrowski a 

spol., viz Obr. 2.10. 

 

Opět je rozložení růžic v přehledech na obrázcích 4.6 a 4.7 stejné jako je tomu 

u obrázku 3.7. 

 

 

 

Obr. 4.6 Porovnání růžic na plechu s vadou na straně A a B 
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Celkové porovnání vlastností materiálu plechů je patrné z obrázku 4.7, kde jsou 

srovnány kontury růžic plechu bez vady a plechu s vadou na straně A a B. Z přehledu 

vyplývá, že u obou plechů materiál vykazuje jen malé anizotropní vlastnosti, u některých 

růžic se dají vypozorovat téměř vlastnosti izotropní. Porovnání tvaru kontury může provést 

dle studie kolektivu Vengrinovich a spol., viz Obr. 2.11. 

 

 

 

 

Obr. 4.7 Porovnání růžic plechu s vadou na straně A a B a plechu bez vady 
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5. ZÁVĚR 

Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití magnetoelastické metody. Zejména 

pak pro hodnocení vybraných vlastností jako stupně plastické deformace a magnetické 

anizotropie materiálu u válcovaných plechů a pásů. Uvedené vlastnosti významně 

ovlivňují kvalitu polotovarů a výrobků. Pokud budeme moci detekovat a zaznamenávat 

úroveň a orientaci vnitřních napětí, strukturálních změn a vad, které by mohly ovlivnit 

vlastnosti materiálu, můžeme tyto znalosti využít k optimalizaci technologií pro zkvalitnění 

výroby a tím i produktů. 

 

 Teoretická část je zaměřena na studii plastické deformace zejména její dopad 

na anizotropní či izotropní vlastnosti materiálu. Dále se zabývá rešerší metod, kterými  

můžeme tyto vlastnosti zkoumat, konkrétně pak principem a využitím magnetoelastické 

metody. Následuje studie magnetických materiálů a transformátorových plechů. 

Teoretická část práce je také doplněna o výsledky již provedených aplikací 

magnetoelastické metody z literárních pramenů. Z uvedené studie vyplývá, že by bylo 

možno pomocí magnetoelastické metody sledovat řadu parametrů a vlastností, které 

mohou ovlivňovat kvalitu materiálu a tím i polotovarů a výrobků. 

 

V praktické části práce bylo provedeno měření magnetické anizotropie 

transformátorových plechů a vzorků kalíškovací zkoušky z nízkolegované hlubokotažné 

oceli pomocí magnetoelastické metody, kde byl zjišťován dopad plastické deformace a 

vad materiálu na jeho vlastnosti. U transformátorových plechů se potvrdily malé 

anizotropní vlastnosti, které jsou jedním z požadavků na funkci zařízení vyrobených 

z těchto plechů. Dále byla ověřena použitelnost magnetoelastické metody pro zjišťování 

vad v materiálu. U kalíškovací zkoušky byla zaznamenána citlivost Barkhausenova šumu 

na změny vlastností vlivem plastické deformace. Hodnoty Barkhausenova šumu pak byly 

hodnoceny vzhledem ke stupni tažení a následně porovnány  s výsledky kalíškovací 

zkoušky.  Dále se u kalíšků potvrdily rozdílné vlastnosti v různých směrech měření.  

 

Pro porovnání dosažených výsledků a tím i ověření spolehlivosti magnetoelastické 

metody by bylo dobré doplnit experiment o výsledky dalších zkoušek. S ohledem na 

časový harmonogram a rozsah práce však nebylo možné tyto další metody hodnocení 

provést.  
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Na základě dosažených výsledků se magnetoelastická metoda jeví jako perspektivní 

nedestruktivní možnost hodnocení vlastností těchto plechů a pásů. Díky znalostem 

vlastností v daném materiálu, by se mohl technologický proces stát kvalitnější 

a produktivnější. Výhodou je plošné snímání ve více místech, rychlost a jednoduchost, 

nevýhodou je však omezená aplikace jen pro feromagnetické materiály. Ve srovnání 

s ostatními metodami se ale jeví svým nedestruktivním charakterem jako progresivní 

a efektivní pro široké uplatnění v mnoha oborech technické praxe. 
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