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ROZLIŠENÍ STRUKTUR SLITIN ŽELEZA OPAKOVANOU 
MAGNETIZACÍ

B etislav Skrbek,  
TUL v Liberci, TEDOM a.s. Jablonec. 

Abstrakt 
Magnetic strukturoskopie; method magnetic maculae. State-of-the-art-usage.  Metering one's 
components intensity magnetic field. Repeated metering in identical place - way obtaining of 
other parameters magnetic field. Application to sensitive resolution structures ferromagnetic 
body.

1.Úvod
Obor nedestruktivního testování materiálu tvo í defektoskopie a strukturoskopie. 
Defektoskopie nalézá v materiálu defekty – vady typu nespojitostí nebo jejich projevy. 
Strukturoskopie hledá charakteristiky spojité hmoty. P ísp vek ukazuje na jednu z možností 
magnetické diagnostiky struktury 

2. Strukturoskopie 
Z b žn  používaných metod je normovaná RTG difrakce. Ostatní metody v rámci 
strukturoskopické aplikace p edm tem norem nejsou. Jedná p edevším o UT, ET a MT. Jejich 
praktické využití spo ívá ve vytvo ení konkrétní efektivní úlohy výzkumem, aplika ním 
vývojem dané problematiky. 

3. Magnetické metody 
Na poli eského výzkumu se rozvíjejí metody magnetické skvrny a MAT. 

3.1. Metoda magnetického adaptivního testování 
Stru n e eno Magnetické adaptivní testování (MAT) je magnetická hysteresní 
nedestruktivní testovací metoda využívající rozsáhlého datového souboru, který vznikne 
registrací nap ového signálu indukovaného ve snímací cívce navinuté na vzorku, a to 
v závislosti na okamžité hodnot  magnetického pole ve vzorku. P itom je vzorek postupn
magnetován posloupností minoritních magnetiza ních smy ek prom nného magnetiza ního
pole od minimální možné až po satura ní amplitudu. Ú elem MAT je nalézt v tomto datovém  
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souboru deskriptory sledovaných zm n použitých vzork , které jsou optimální práv  v i

sledovaným zm nám použitého materiálu. Funk ní závislost, pop . závislosti, takových 
deskriptor  na sledovaných zm nách materiálu ozna ujeme jako degrada ní funkce.
Výsledky MAT jsou typicky citliv jší a m ení je experimentáln  p átelšt jší než tradi ní
magnetické hysteresní testy [1]. 

3. 2. Metoda magnetické skvrny 
Zam uje se na lokální m ení zbytkového magnetizmu Hm s balistickým (impulzním) 
zp sobem magnetizace [2]. V oceli se stejn  magneticky orientované atomy soust e ují v 
doménách, které tvo í jakési subzrna v zrnech struktury. Polarizací vn jším magnetickým 
polem dochází k r stu domén posunem tzv. Blochových zón a polarizací shodnou s vn jším 
magnetickým polem, nebo dochází ke skokové zm n  polarizace tzv. Barkhausenovými 
p eskoky (zdroj Barkhausenova šumu). Po zániku vn jšího magnetického pole Ho se nevrátí 
všechny domény do p vodního stavu. Vzniká remanentní polarizace Ir. Zmagnetované místo 
má vlastní magnetické pole o intenzit  Hr. Vratným zm nám brání atomy feromagnetika 
vázané v molekulách a atomární. nap tí, m ížkové poruchy. Proto složky struktury, které 
obsahují karbid železitý, martenzit, etné dislokace a hranice zrn vykazují vysokou hodnotu 
remanentní polarizace Ir. 

                                Hr = Ho – N×Ir/ A/m                                              (1) 
Demagnetiza ní initel N charakterizuje vn jší i strukturní geometrické pom ry rozhraní 
feromagnetika. 
Na zkoušené místo výrobku p sobí impulzní magnetické pole o intenzit  Ho. Tvar 
proudového impulzu vedený do p íložné silové cívky, p ípadn  p esn  definovaný jejich sled 
definuje tok parazitních ví ivých proud  (mohou se vhodn  využít k potla ení negativních 
vliv  N) a strukturn  selektivní citlivost metody. Metody používané v Rusku a eské
republice se práv  zásadn  odlišují v charakteristikách magnetizace a tím i v cíli aplikací. 
Sníma em Hr m že být Hallova nebo F rsterova sonda. P ísp vek dHri jednotlivých zrn 
feromagnetika na výsledné hodnot  Hr závisí na stínícím ú inku m a jejich vzdálenosti ti od 
sníma e

                    Hr = m×ti×dHri                                                     (2) 
S hloubkou pr niku magnetiza ního pole klesá vliv jednotlivých zrn na Hr. V praxi do 
t=12mm. V ten ích st nách se tak energie pulzu soust edí do menšího objemu zrn. Hodnota 
Hr do hodnoty Lkriroste podle experimentáln  stanoveného modelu.

            HrL = HrL12× (81×L-3+1)                                              (3) 

Slitiny železa (oceli a litiny) tvo í spektrum nejrozší en jších konstruk ních materiál .
Feromagnetické vlastnosti lze p i adit jejich drtivé v tšin . Znalost hodnot mechanických 
vlastností v kriticky namáhaném míst  u exponovaných díl  p evládá nad pot ebou integrální 
informace o vybrané mechanické vlastnosti. Z t chto d vod  má lokální magnetická 
strukturoskopie významné postavení v spektru ostatních metod. Aplika ní rozší ení nalezla ve 
form  impulzní magnetické kontroly hlavn  v Rusku a echách.
Charakterizuje ji vysoká produktivita kontroly s cílenou dostate nou  citlivostí ke 
kontrolovanému strukturnímu parametru.  V západní Evrop  se pro tuto oblast materiál
využívá výhradn  metod ET. St ídavé ví ivé proudy však popisují více povrchové partie 
sou ástí. Pro výrobky ve form  tvá ených polotvar  a odlitk  s neupravenými povrchy se lépe 
hodí lokální magnetická strukturoskopie.  
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Obr. ! b DOMENA B2 
Obr.1.a DOMENA B3 

3.2.1. Magnetická skvrna v praxi – DOMENA B3 
Metoda našla voje využití p edevším ve slévárenství litin. M ení vykazuje dostate nou
p esnost i p es neupravené povrchy odlitk . Struktura matrice obsahuje jen ferit a perlit.
Aplika ní vývoj vždy stanoví lineární rovnice (konstanty A, B) pro výpo et mechanických
vlastností zadávané do pam ti DOMENA B3 (obr.1) p ed m ením. Optimální režim nastaven 
na magnetizaci M4 i M5. B hem provozních aplikací bylo vyvinuto úsilí o zlepšení 
reprodukovatelnosti m ení po opakovaném m ení a m ení p i nízkých a vysokých 
teplotách (+-300C). Na základ  výsledk  m ení stability výrobce DOMEN B3 (ELKOSO
s.r.o. Brno) provedl technické úpravy k lepší stabilit  provozu. Obecný vzorec:
C=A×M+B (4)
Kde M=Hr se ve slévárn  SKS Krnov používá na: [3]

M ení tvrdosti na odlitkách a kotou ích z LLG. (litiny s lupínkovým grafitem)
HB = 0,6×M + 100 (5)

M ení mechanických vlastností na kotou ích  z LKG (tvárné litiny)
…st ední ov ená chyba m ení. Tab.7 

Vlastnost rovnice K           K2 .r.
HB 0,8xM+128 10 0,958  0,918 (4)
F % 116 – 0,585xM 10 -0,932 0,868 (5)
Rm Mpa 2,69xM+383 26 0,955  0,912 (6)
Rp0,2 1,81xM+242 32 0,931  0,867 (7)
A % 22,4-0,09xM 2 -0,89  0,787 (8)
P edpokladem platnosti vzorc  je kuli kovité vylou ení útvar  grafitu litiny. 

3.2.2. Rozlišení struktur slitin Fe opakovanou magnetizací.
Metoda magnetické skvrny na diagnostiku struktur ocelích není rozší ena. Ocelím náleží 
b žn  pestrá škála základních struktur (martenzit, bahnit, sorbit, perlit, ferit) a jejich 
modifikací. Hodnoty Hr n kterých odlišných typ  struktur jsou shodné, s rostoucí pevností, 
tvrdostí nemusí být závislosti.monotónní. Na magneticky „panenských“ ocelových výrobcích 
vždy opakovaným m ením na identickém míst  hodnota Hr klesá. Matematický model
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poklesu nebo jen rozdíl  mezi prvním a druhým m ením Hr  se liší podle druhu struktury [4]. 
Vysoký rozdíl vykazují martenzity, nízký rovnovážné stavy po žíhání. Viz.Tab.1.

Tab.1.
12 050 Kaleno 8300C Pop 3000C Pop5000C Pop 6600C Žíháno nad A1
Hr1 – Hr2 52 41 35 31 10
Hr1 A/m 248 218 265 274 191
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Obr.2. Pr b hy remanence H opakovaným m ením na kalené (1K) a popušt né (P1 n 
400st.C, P2 na 500st.C) oceli 12050.

4. Záv r
Metoda magnetické skvrny se úsp šn   provozn  aplikuje na slitinách železa
s feritickoperlitickou strukturou (litiny). Jednoparametrické m ení Hr  na ocelích nevede 
k jednozna né diagnostice strukturních fází.  Parametr, který umožní jednozna nou
diagnostiku struktury metodou magnetické skvrny, lze získat opakovaným m ením Hr. 
Poznatky z oceli12050 se nyní prov ují na jiných p edstavitelích druh  ocelí tak aby bylo 
možno vytvo it obecné modely.

P ísp vek byl vytvo en za podpory výzkumného zám ru MSM4674788501 a project 
Academy of Sciences of Czech Republic no.1QS100100508. 
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