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Abstrakt 

Tato práce pojednává o transformátorových ocelích a jejich mikrostuktuře. Teoretická 

část je rozdělena na úvod, popis technologie výroby orientovaného pásu a krátké pojednání 

o vývoji transformátorových ocelí. Hlavním tématem teoretické části je však evoluce 

mikrostruktury v průběhu výroby transformátorové oceli a vliv precipitátů na vývoj 

mikrostruktury během vysokoteplotního žíhání. Experimentální část má za cíl vyhodnotit 

průběh precipitace po základních etapách výroby transformátorové oceli. 

Klíčová slova: orientovaný pás, Gossova textura, precipitace, vysokoteplotní žíhání, 

sekundární rekrystalizace.  

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

This thesis deals with grain oriented electrical steels and microstructural evolution 

in these steels.. Theoretical part of this thesis divides to introduction and description 

of manufacturing process of grain oriented electrical sheets. However, main topic 

of theoretical part is evolution of microstructure during the manufacturing process of grain 

oriented electrical steel and the effect of precipitation onto this evolution during the high-

temperature annealing. Experimental part of this thesis targets to evaluate the role 

of precipitation during basic steps of grain oriented electrical steel manufacturing process. 

Keywords: grain oriented sheet, Goss texture, precipitation, high-temperature annealing, 

secondary recrystallization. 



 

Obsah 

1 Úvod ............................................................................................................... 3 

2 Materiály pro výrobu transformátorů ....................................................... 4 

2.1 Magneticky měkké materiály ....................................................................................... 4 

2.2 Neorientované pásy z křemíkové oceli ........................................................................ 6 

2.3 Orientované pásy z křemíkové oceli ............................................................................ 6 

3 Orientované pásy s Gossovou texturou ...................................................... 9 

3.1 Historie vývoje transformátorových ocelí ................................................................... 9 

4 Výrobní postup transformátorových pásů ............................................... 11 

4.1 Válcování za tepla ...................................................................................................... 13 

4.2 Moření ........................................................................................................................ 14 

4.3 Válcování za studena ................................................................................................. 15 

4.4 Oduhličovací žíhání ................................................................................................... 15 

4.5 Vysokoteplotní žíhání ................................................................................................ 17 

4.6 Nanášení izolační vrstvy a rovnání pásu .................................................................... 17 

4.7 Laser scribing ............................................................................................................. 17 

5 Evoluce mikrostruktury v GOES ............................................................. 18 

5.1 Primární rekrystalizace .............................................................................................. 19 

5.2 Sekundární rekrystalizace .......................................................................................... 20 

6 Vliv částic minoritních fází na vznik Gossovy textury ........................... 23 

6.1 Precipitáty MnS ......................................................................................................... 23 

6.2 Precipitáty AlN .......................................................................................................... 24 

6.3 Cu a precipitáty CuxS ................................................................................................. 26 

7 Techniky hodnocení precipitace v kovových materiálech ...................... 27 

7.1 Transmisní elektronová mikroskopie ......................................................................... 27 

7.2 Metoda uhlíkových extrakčních replik ...................................................................... 29 

7.3 Energiově-disperzní RTG mikroanalýza ................................................................... 29 



 

7.4 Hodnocení vývoje mikrostruktury pomocí EBSD ..................................................... 30 

8 Experimentální část .................................................................................... 31 

8.1 Popis odebraných vzorků ........................................................................................... 31 

8.2 Příprava odebraných vzorků ...................................................................................... 32 

8.3 Precipitace po válcování za tepla ............................................................................... 33 

8.4 Precipitace po oduhličovacím žíhání po 1. válcování za studena .............................. 34 

8.5 Precipitace po pomalém ohřevu na teplotu 620°C po 2. válcování za studena ......... 37 

8.5.1 Vzorek E620 ....................................................................................................... 37 

8.5.2 Vzorek F620 ....................................................................................................... 42 

8.6 Precipitace po vysokoteplotním žíhání ...................................................................... 48 

9 Diskuze ......................................................................................................... 49 

10 Závěr ............................................................................................................ 50 

11 Seznam použité literatury .......................................................................... 51 

 

 



3 

1 Úvod 

Tato práce má za cíl zkoumání precipitace v transformátorových ocelích. 

Transformátory jsou elektrickými stroji, které tvoří jednu ze základních částí elektrické 

přenosové soustavy. V průběhu vedení elektrické energie od výroby přes regulaci až 

ke konečnému zákazníkovi se nachází řada těchto zařízení, a jejich účinnost tedy přímo 

a významně ovlivňuje účinnost přenosu elektrické energie. Cílem všeobecného snažení 

jeminimalizovat ztráty v celé soustavě tak, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám. Navíc 

spotřeba elektrické energie dále stoupá, a tak je nutné snažit se účinnost jejího přenosu dále 

zvyšovat. To klade stále vyšší nároky na materiály v této oblasti používané. 

Jedním z těchto materiálů jsou právě orientované transformátorové oceli. Používají se 

na výrobu transformátorových jader. Od vynálezu transformátoru tyto materiály prošly 

dlouhou vývojovou cestou, jejímž výsledkem je dnes jeden z nejpokročilejších ocelových 

materiálů s technicky náročnou výrobou. To vše s cílem zlepšit žádané magnetické vlastnosti 

materiálu a tím omezit ztráty, které v jádře transformátoru vznikají. 

Po popisu požadavků na transformátorové oceli a zhodnocení jejich vývoje se dále tato 

práce zabývá procesem jejich výroby, kroky, které při výrobě probíhají a vývojem 

mikrostruktury v těchto ocelích během vysokoteplotního žíhání, primární i sekundární 

rekrystalizace. Mechanismus sekundární rekrystalizace je pro získání kvalitního materiálu 

důležitý. Proto se práce zabývá i vlivem precipitace různých druhů minoritních fází na průběh 

sekundární rekrystalizace, ale i vlivem precipitace na primární rekrystalizaci a celé 

vysokoteplotní žíhání. Dalším bodem, kterému se věnuje práce, je popis experimentálních 

technik pro hodnocení precipitace, mezi nimiž je důležitá zejména transmisní elektronová 

mikroskopie. 

Praktická část práce se věnuje hodnocení precipitace na vybraných vzorcích, které 

charakterizují základní etapy výroby transformátorové oceli. Experimentální část sestává 

z popisu zkoumaného materiálu, dále se věnuje přípravě extrakčních replik a jejich studiu 

v transmisním elektronovém mikroskopu, a poté je provedeno vyhodnocení získaných 

výsledků. 
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2 Materiály pro výrobu transformátorů 

Transformátor je elektrický netočivý stroj, pracující na principu elektromagnetické 

indukce. Je využíván k přeměně střídavého napětí na jiné střídavé při zachování frekvence 

nebo ke galvanickému oddělení elektrických obvodů. Magnetický obvod je složen z jádra 

z feromagnetického materiálu a primárního a sekundárního vinutí (cívky), navinutých 

zpravidla z měděného drátu. Jádro se zpravidla skládá z tenkých plechů či pásů navrstvených 

na sebe a navzájem elektricky izolovaných. Na materiál jádra jsou kladeny specifické 

požadavky zejména z hlediska jejich magnetických vlastností. Základním předpokladem je, 

že materiál musí být magneticky měkký [1]. 

2.1 Magneticky měkké materiály 

Jako magnetické materiály jsou běžně nazývány feromagnetické materiály, ačkoliv 

ostatní materiály (diamagnetické a paramagnetické) rovněž vykazují určité magnetické 

vlastnosti. Zatímco diamagnetické látky se skládají z atomů, které nemají žádný magnetický 

moment, u para- a feromagnetických látek je tomu naopak. Paramagnetické látky se navenek 

jeví jako nemagnetické. Po vložení do magnetického pole se magnetické momenty atomů 

částečně zorientují, a tak je taková látka vtahována do magnetického pole. Po zrušení vnějšího 

magnetického pole jsou tyto látky nemagnetické. Relativní permeabilita paramagnetik 

je nepatrně větší než 1. Feromagnetické materiály mají svou podstatu založenu na dvou 

předpokladech, a to existenci vnitřního molekulárního pole, které vyvolává v oddělených 

oblastech látky nasycenou spontánní magnetizaci. Druhým předpokladem je, že se každé 

feromagnetikum dělí na malé oblasti, zvané magnetické domény, z nichž každá 

je magnetována spontánně do nasycení. Pokud na feromagnetickou nepůsobí vnější 

magnetické pole, jeví se tato jako nemagnetická, jelikož každá z domén je jinak magneticky 

orientována, a tím se jejich účinky navzájem vyruší. Po zavedení vnějšího magnetického pole 

však tyto domény získávají směr shodný s tímto polem, a tak látka jako celek získá určitou 

magnetizaci [1] [2]. 

Feromagnetické materiály se dělí do dvou základních skupin: na magneticky měkké 

a magneticky tvrdé materiály.  

Jako hlavní rozlišovací kritérium je brána koercivita HC. Jejich hysterezní smyčka 

je oproti magneticky tvrdým materiálům úzká a má strmý průběh prvotního magnetování. 



5 

Za magneticky měkké materiály jsou považovány ty, jejichž  hodnota koercivity je nižší 

než 1000 Am
-1

. Tato hranice je ovšem spíše symbolická, jelikož obě skupiny jsou zcela 

odlišné. Od magneticky měkkých materiálů požadujeme koercivitu co nejnižší (obvykle 

hluboko pod 100 Am
-1

) a co nejvyšší počáteční i maximální permeabilitu. Zjednodušeně 

lze říci, že magneticky měkké materiály se snadno zmagnetují i snadno odmagnetují [2] [3]. 

Dalším důležitým požadavkem jsou nízké ztráty v materiálu, což umožňuje zvýšit 

efektivitu elektrických strojů. Ztráty v materiálu se dělí na ztráty vířivými proudy a ztráty 

hysterezní [3]. 

Mezi známé a nejčastěji používané magnetické materiály patří technicky čisté železo 

a nízkouhlíkové oceli, magneticky měkké ferity, práškové kovové materiály, amorfní 

materiály, niklové a kobaltové slitiny (Permendur, Permalloy) a křemíkové oceli [2] [3].  

Křemíkové oceli jsou z těchto materiálů nejvýznamnější skupinou, co se objemu 

výroby a použití týče. Jsou rovněž nejčastěji používány jako materiál pro konstrukci 

elektrických strojů. Pásy, vyráběné z křemíkových ocelí, dále dělíme do dvou skupin, které 

se liší určením, chemickým složením a způsobem výroby. Jsou to pásy neorientované a pásy 

orientované, tedy vykazující jistý druh textury [3]. 

Zbylé materiály mají samozřejmě své uplatnění ve specifických oblastech, například 

sdělovací a komunikační technice, leteckém či kosmickém průmyslu apod. Obr. 1 ukazuje 

roční produkci magnetických materiálů. Je patrné, že pásy z křemíkových ocelí tvoří více 

než 80% roční produkce magneticky měkkých materiálů (údaj k roku 1998) [3]. 

 

Obr. 1 Spotřeba magneticky měkkých materiálů (NO - neorientované pásy, GO - orientované pásy) [3] 
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2.2 Neorientované pásy z křemíkové oceli 

Jsou to nízkouhlíkové oceli s příměsí křemíku 0 až 3 %. Jsou využívány zejména 

u točivých elektrických strojů (motory a generátory), kde není možné zajistit, že směr 

magnetického toku bude stejný jako směr válcování materiálu. Proto jsou nazývány 

dynamové oceli. Na rozdíl od orientovaných pásů je změna magnetických vlastností 

při změně směru magnetizace minimální. Výhodou z hlediska mechanických vlastností 

je rovněž nižší obsah křemíku oproti ocelím pro výrobu orientovaných pásů. Jelikož křemík 

nepříznivě ovlivňuje zejména křehkost oceli, má materiál s nižším obsahem křemíku vyšší 

tažnost, což usnadňuje a zlevňuje výrobu samotných pásů (válcování), tak i finálních 

produktů (vysekávání) [3]. 

2.3 Orientované pásy z křemíkové oceli 

Předmětem studia této práce jsou právě orientované pásy z křemíkových ocelí, jinak 

také nazývané transformátorové oceli, transformátorové plechy či pásy. Jsou známé rovněž 

pod zkratkou GOES, neboli Grain-Oriented Electrical Steel [4]. 

. Opět se jedná o nízkouhlíkové oceli s přísadou křemíku (asi 3 - 3,5%) a vysokou 

čistotou. Jedná se o materiály s orientovanou krystalickou strukturou. Tato orientace zajišťuje 

anizotropii vlastností, v tomto případě jde hlavně o vlastnosti magnetické. Principem je to, 

že elementární buňka má hranu orientovánu rovnoběžně se směrem válcování. V tomto směru 

pak materiál vykazuje lepší magnetické vlastnosti. Podstatou je magnetická anizotropie 

monokrystalu železa, viz Obr. 2. Z magnetizačních křivek vidíme, že rozdílné směry 

magnetování mají rozdílné vlastnosti [3]. 

Materiál ovšem není tvořen monokrystalem, ale polykrystalickou strukturou. Pokud 

by se ovšem podařilo zajistit, aby jednotlivé krystaly byly orientovány shodně, bylo by 

dosaženo v jednom směru mnohem lepších magnetických vlastností. Výsledný materiál tedy 

bude z hlediska magnetických vlastností anizotropní. Tato anizotropie ovlivňuje návrh 

a výrobu magnetických obvodů. Je samozřejmě žádoucí, aby směr magnetického toku byl 

v souladu s orientací pásu [3]. 



7 

 

Obr. 2 Magnetizační křivky monokrystalu železa, směry snadné [100], středně snadné [110] a obtížné 

[111] magnetizace [3] 

Orientované pásy mohou vykazovat dva druhy textury, a to kubickou nebo Gossovu. 

Na Obr. 3 je znázorněna orientace elementární buňky v materiálu s kubickou texturou. 

Takový materiál má výhodu v tom, že snadná magnetizace může probíhat ve dvou směrech 

rovnoběžných s rovinou válcování - ve směru rovnoběžném na směr válcování a ve směru 

kolmém ke směru válcování [5]. 

 

Obr. 3 Orientace elementární buňky v materiálu s kubickou texturou [4] 
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Gossova textura pak má pouze jeden směr snadné magnetizace, a to ten, který 

odpovídá směru válcování. Na Obr. 4 je znázorněna orientace elementární buňky 

v orientovaném pásu s Gossovou texturou. Vidíme zde roviny typu 110, které jsou 

rovnoběžné s rovinou válcování. Krystalografické směry 001 jsou rovnoběžné se směrem 

válcování pásu. Právě orientované pásy s Gossovou strukturou jsou materiálem, který je 

v dnešní době z hlediska objemu výroby nejčastěji využíván pro výrobu transformátorů [3]. 

 

Obr. 4 Orientace elementární buňky v materiálu s Gossovou texturou [4] 
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3 Orientované pásy s Gossovou texturou 

Transformátorové pásy jsou materiálem s dlouhou historií a vývojem. Transformátory 

jsou zásadním článkem v elektrické přenosové soustavě. Jejich úkolem v přenosové soustavě 

je přeměna napětí z vyššího na nižší či naopak. Na přenos elektrické energie jsou kladeny 

stále vyšší nároky s tím, jak spotřeba elektrické energie stoupá. Proto je u transformátorů 

klíčová efektivita a výše ztrát. Na snížení ztrát v materiálu se tedy soustředil vývoj 

transformátorových ocelí prakticky již od vynálezu transformátoru. Ačkoli tato skupina není 

příliš významná z hlediska podílu na celkové produkci ocelí, je jistě velmi významnou pro 

většinu lidské činnosti v dnešní době. 

3.1 Historie vývoje transformátorových ocelí 

Obr. 5 znázorňuje významné kroky, které v minulosti vedly ke snižování 

magnetických ztrát v materiálech využívaných pro výrobu jader transformátorů. Prvním 

milníkem bylo přidání křemíku, které patentoval v r. 1903 Robert Hadfield. Do té doby se pro 

výrobu jader využívalo čisté železo. Přísada křemíku zajistila zvýšení elektrického odporu 

i permeability a tím snížení ztrát vířivými proudy v materiálu. [3] 

 

Obr. 5 Historie vývoje transformátorových ocelí - vliv technologického progresu na ztráty v jádře 



10 

Dalším velmi důležitým objevem byl patent Normana Gosse z r. 1934 [6], týkající 

se vlivu orientace zrn na magnetické vlastnosti křemíkových ocelí. Jím navržený výrobní 

proces umožnil vznik materiálu s orientovanou texturou. Precipitáty zde byly tvořeny sulfidy 

manganu. Tento výrobní proces byl v dalších letech vyvíjen a zdokonalován. Do praxe tento 

postup uvedla firma Armco Steel Group, která do něj rovněž zařadila oduhličovací žíhání 

ve vlhkém vodíku [3] [7]. 

S dalším významným vylepšením a podstatným snížením výkonových ztrát přišel 

produkt firmy Nippon Steel Corporation z roku 1968, nazvaný Orientcore Hi-B Steel. 

Materiál má oproti dřívějším orientovaným pásům vyšší magnetickou indukci. Jako hlavní 

inhibitor zde byl využit nitrid hlinitý (AlN). Bylo rovněž dosaženo dokonalejší textury. 

Materiál má rozpětí orientace zrn 2 až 3° oproti dříve dosahovaným cca 7° až 8° u klasických 

GO pásů a velikost zrn přesahující 10 mm [3] 

Dalšího snižování ztrát vířivými proudy bylo dosahováno postupným snižováním 

tloušťky vyráběných pásů. Z Obr. 6 je patrné, jak se změní velikost ztrát v jádře při přechodu 

na technologii HI-B a při změně tloušťky. Vidíme, že materiál Hi-B má oproti konvenčním 

orientovaným ocelí (CGO) výhodu hlavně ve snížení hysterezních ztrát. Snížení tloušťky 

se pak projeví na snížení ztrát vířivými proudy. Poslední porovnání demonstruje vliv zavedení 

metody laser scribing (ozařování pulzním laserem) na velikost ztrát vlivem doménové 

struktury [8].  

  

Obr. 6 Rozdíly ve ztrátách v materiálu při různých tloušťkách a výrobních postupech [8]. 
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4 Výrobní postup transformátorových pásů 

Postup výroby orientovaných pásů pro transformátory původně patentovaný N. P. 

Gossem [6] je vcelku složitý. Zahrnuje několik operací, kterými lze zásadně ovlivnit finální 

podobu materiálu a jeho texturu. Základní schéma postupu výroby GOES pásu je na Obr. 7. 

Tento postup samozřejmě byl jednotlivými výrobci upravován v závislosti na konkrétním 

složení materiálu a požadovaných vlastnostech, nových poznatcích i výrobních procesech. 

Záleží zejména na použitém inhibičním systému, který má vliv na výslednou texturu. [3] 

 

Obr. 7 Schéma možného procesu výroby GOES pásu [4] 
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Při výrobě orientovaných pásů z křemíkových ocelí jsou dva rozdílné postupy, 

závisející na typu inhibičních částic. Prvním je postup vycházející z původnícho Gossova 

patentu, zavedený firmou Armco. Druhým je postup firmy Nippon Steel Group. Liší se 

zejména ve fázi válcování za studena [7] [9]. Jednotlivé kroky jsou popsány v Tab. 1.  

Tab. 1 Procesy výroby orientovaných pásů dle firem Armco a Nippon Steel 

Proces Armco Proces Nippon steel 

a) Válcování za tepla, výsledná 

tloušťka cca 2 mm 

a) Válcování za tepla, výsledná 

tloušťka cca 2 mm 

b) 1. válcování za studena 

na 0,5 až 1 mm 

b) Zchlazení na vzduchu na 900°C, 

rychlé ochlazení na 100°C 

c) Rekrystalizační žíhání při 950°C 

v atm. suchého H2/N2 

c) Válcování za studena na 

konečnou tloušťku 

d)  2. válcování za studena na 

konečnou tloušťku 

d) Oduhličovací žíhání při 800°C 

v atm. vlhkého H2 

e) Oduhličovací žíhání při 800°C 

v atm. vlhkého H2 
e) Nanesení povlaku MgO s 5% 

TiO2 

f) Nanesení povlaku MgO f) Vysokoteplotní žíhání při 

1150°C v atm. H2/N2 

g) Vysokoteplotní žíhání při 

1150°C v atm. H2 
 

 

 

Samotné výrobě GOES pásu předchází výroba polotovaru, tedy oceli s požadovaným 

chemickým složením a tvarem. Důležitá je čistota materiálu, jelikož nečistoty mají velký vliv 

na výsledné vlastnosti Prvním krokem, který brama podstoupí je válcování.  

Tím vznikne pás, který je dále válcován za tepla. Již toto válcování za tepla má vliv 

na podobu později vniknuvší orientované textury, jelikož již v této fázi vznikají 

v podpovrchové vrstvě zrna s orientací {110} <001>. Má se za to, že tato zrna zůstávají 

alespoň částečně zachována v průběhu dalších operací a jsou základem pro vznik textury 

při vysokoteplotním žíhání [7]. 

 Po válcování za tepla je nutné pás odmořit. Odmoření má za cíl odstranit zbytky 

oxidů vzniklých při válcování za tepla. Moření pásů probíhá ve zředěných roztocích kyselin. 

Po odmoření pás podstoupí normalizační žíhání [10]. 

Dalším krokem je válcování za studena. Z tloušťky cca 2,2 až 2,5 mm je pás válcován 

na konečnou tloušťku v jednom nebo ve dvou krocích, v závislosti na výrobním procesu. 

Finální tloušťka pásů se pohybuje od 0,23 do 0,35 mm. Po válcování za studena je zařazeno 
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rekrystalizační žíhání s cílem zároveň oduhličit materiál. Probíhá v atmosféře vlhkého vodíku. 

Pokud je válcování za studena dvoustupňové, je rekrystalizační žíhání zařazeno i mezi tyto 

dvě válcování za studena [10]. 

Pás je dále opatřen ochrannou vrstvou oxidu hořečnatého, který zabrání spojení svitků 

při vysokoteplotním žíhání a bude sloužit jako základ pro vznik prvotní vrstvy 

elektroizolačního povlaku. [8] 

Kritickým procesem, který má vliv na vznik a podobu orientované textury, 

je vysokoteplotní žíhání svitků. Toto žíhání způsobí růst zrn s Gossovou orientací na velikost 

3 až 7 mm. Inhibitory, např. MnS nebo AlN, či jejich kombinace, jsou v procesu výroby 

GOES pásů velmi důležité. Jejich hrubnutí a rozpouštění při vysokoteplotním žíhání vytváří 

předpoklady pro abnormální růst zrn a vznik Gossovy textury [10] [11]. 

Po tomto žíhání je pás vyrovnán a opatřen izolační vrstvou. Izolační vrstva má základ 

v oxidu hořečnatém, který při vysokoteplotním žíhání reagoval s povrchovými oxidy (oxid 

křemičitý) a došlo k vytvoření forsteritu. [4] 

Posledním procesem, kterým orientovaný pás může projít, je proces zvaný laser 

scribing. Bližší popis je k nalezení v podkapitole 4.7. Jeho cílem je snížení netypických ztrát 

vířivými proudy [12].  

4.1 Válcování za tepla 

Válcováním za tepla ovlivňujeme velikost feritického zrna, která má následně vliv 

na vlastnosti materiálu při válcování za studena. Velikost zrna při válcování za tepla závisí 

na parametrech jako je teplota při válcování, velikost posledního úběru, rychlost ochlazování 

a teplota svinování. Vyšší rychlost ochlazování má za následek jemnější strukturu. [10] 

Další parametry, které ovlivňují následné vlastnosti materiálu doválcovací teplota, 

velikost deformace, rychlost válcování a teplota svinování spolu s ochlazováním 

po válcování. Teplota doválcování by u transformátorových pásů s obsahem asi 3% křemíku 

neměla být větší než 950°C. Odvíjí se od rekrystalizační teploty, která je u těchto ocelí 800 

až 850°C. Snížením teploty doválcování se dosáhne zjemnění struktury. [10] 

Velikost deformace se volí vyšší, a to až 20%. Zvýšením rychlosti válcování je rovněž 

možno dosáhnout jemnější struktury. Teplota svinování se doporučuje 630 až 650°C. Vyšší 



14 

teploty svinování vedou k vytvoření zbytečného množství okují. Při svinovacích teplotách 

nad 800°C by navíc ve středních částech svitku mohlo docházet k hrubnutí zrna, viz Obr. 8. 

[10] 

 

Obr. 8 Ukázka vlivu doválcovací a svinovací teploty na strukturu pásu. [13] 

Výsledkem válcování za tepla je pás tloušťky cca 2,2 mm s feritickou strukturou, 

s malou složkou řádkově uspořádaného perlitu. [10] [13] 

4.2 Moření  

Cílem moření je odstranění oxidické vrstvy (okují) z povrchu pásu, která vznikla 

při vysokých teplotách během procesu válcování za tepla. Složkami okují jsou oxidy železa, 

hlavně oxid železnatý Fe2O3, oxid železitý Fe3O4 a oxid železnatý FeO. Tloušťka oxidické 

vrstvy je tím větší, čím déle je pás působení vysoké teploty za přístupu kyslíku vystaven, 

a také čím vyšší teplota na něj působí. [14] 

Chemické odstranění oxidické vrstvy mořením probíhá v roztocích kyselin. Používá 

se roztok kyseliny chlorovodíkové nebo kyseliny sírové. Účinnost odmoření okují se zvyšuje 

s rychlostí válcování, nižší teplotou doválcování, nižší drsností válce a vyšší rychlostí 

ochlazování pásu. [14] 
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Další možností je kombinovat moření s mechanickým způsobem odstranění okují - 

tryskáním [15]. 

4.3 Válcování za studena 

Válcování za studena probíhá při teplotách od 65 do 200°C. Teploty se liší pro různé 

výrobní procesy jednotlivých výrobců. Vzhledem k obsahu křemíku je ovšem nutná teplota 

alespoň zmiňovaných 65°C. Pro snížení křehkosti za studena lze rovněž po moření provést 

nízkotepelné žíhání [10]. 

Jak již bylo řečeno, v závislosti na složení oceli jsou možné dva způsoby provedení 

válcování za studena, a to jednoprůchodové nebo dvouprůchodové.  Jednoprůchodové žíhání 

je spojeno s výrobou pásu, kde je inhibitorem pouze AlN. Dvouprůchodové válcování 

za studena je součástí procesu vycházejícího z původního Gossova patentu, kde inhibitory 

tvoří částice MnS [3]. 

 Při dvouprůchodovém válcování je nejprve pás vyválcován na tloušťku 0,5 až 1 mm 

a následuje rekrystalizační žíhání [7] [10]. 

To probíhá při teplotě kolem 950°C v atmosféře suchého H2 a N2 v poměru 80:20. 

Poté se provede druhé válcování za studena na finální tloušťku pásu. Konečný úběr se volí 50 

až 65%. Pásy jsou vyráběny v rozmezí tloušťky 0,15 až 0,30 mm [7] [16]. 

4.4 Oduhličovací žíhání 

Oduhličovací žíhání probíhá při teplotách 800 až 850°C v atmosféře vlhkého vodíku 

nebo vodíku a dusíku. Cílem je snížení obsahu uhlíku na co nejnižší úroveň. To je žádoucí 

z hlediska magnetických vlastností pásů a růstu zrn s Gossovou texturou. Žádaný obsah 

uhlíku je pod 0,005% hmotnosti [1] [3].  

Během oduhličovacího žíhání rovněž dochází k primární rekrystalizaci struktury a dále 

vzniku oxidické vrstvy převážně oxidu křemičitého SiO2 [17] [18].  

Oduhličovací žíhání probíhá podle rovnic 1-4 [17]: 

C + H2O → CO + H2      (1) 

C + O2  → CO2       (2) 
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C + 2H2   → CH4       (3) 

C + CO2  → 2CO       (4) 

 

Průběžně dochází k oduhličování povrchu pásu, který je pomocí difuze doplňován 

o uhlík ze střední vrstvy pásu. Doba potřebná pro oduhličení pásu tloušťky 0,6 mm je 5 až 7 

minut. [17]. Tato doba, neboli rychlost oduhličení závisí na teplotě oduhličovacího žíhání, 

poměru H2/H2O, poměry tlaků těchto atmosfér, a samozřejmě na obsahu uhlíku ve výchozím 

materiálu. Průběhy oduhličení pro čtyři různé poměry oduhličovací atmosféry a tři různé 

teploty je na Obr. 9 [18].  

 

Obr. 9 Průběhy oduhličení pro různé teploty a poměry H2/H2O v oduhličovací atmosféře [18] 

Jedná se o závislost poměru oduhličení na čase. Na svislé ose je vynášena hodnota 

[1−(C1/C0)], kde C1 je nový obsah uhlíku a C0 původní obsah uhlíku. Na vodorovné ose je čas 

v sekundách. Graf a je pro poměr H2/H2O 0,14, b pro 0,25, c pro 0,40 a d pro 0,70,. Vidíme, 

že nejrychleji proběhne oduhličení při teplotě 899°C a poměru H2/H2O 0,70, kdy oduhličení 

proběhne v době 3,5 minuty [18]. 
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Po oduhličovacím žíhání je na pás nanesen separační povlak oxidu hořečnatého. Cílem 

je zabezpečit, aby se vysokoteplotním žíhání nedošlo ke svaření pásů ve svitcích [17] [18].  

4.5 Vysokoteplotní žíhání 

Vysokoteplotní žíhání pásů se provádí na svitcích těchto pásů. Ty jsou umístěny do 

stacionární poklopové pece a přikryty ochranným poklopem. Pod tento poklop je vháněna 

ochranná atmosféra H2. 

Průběh vysokoteplotního žíhání lze rozdělit do tří fází. První fází je dehydratační 

výdrž při teplotě 450 až 600°C. Právě nad 600°C začne probíhat primární rekrystalizace 

materiálu [4]. 

Druhou fází je řízený ohřev. Postupným zvyšováním teploty dochází k začátku 

sekundární rekrystalizace. Po dosažení žíhací teploty, která je 1150 až 1200°C je provedena 

fáze poslední, zvaná rafinační výdrž. V této fázi dojde k dokončení sekundární rekrystalizace 

v celém objemu pásu. Cílem rafinace je rozpuštění a vyloučení všech nečistot a precipitátů, 

jelikož částice mají negativní vliv na magnetické vlastnosti materiálu. Doba této výdrže je 20 

hodin. Vysokoteplotní žíhání probíhá v atmosféře H2. popř mixu H2 a N2, jejím účelem 

je usnadnit rozpouštění vylučovaných fází, tím že se sníží teploty jejich rozpustností [17] 

[18]. 

4.6 Nanášení izolační vrstvy a rovnání pásu 

Během vysokoteplotního žíhání navíc dojde k reakci dříve vzniklých oxidů křemíku 

na povrchu pásu s oxidem hořečnatým a vznikne vrstva Mg2SiO4 - tzv. forsterit. Tato vrstva 

slouží jako základ pro nanášení elektrické izolace. Ta může být nanesena po omytí zbytků 

nezreagovaného MgO. Izolační vrstvu je po nanesení nutné vypálit. To probíhá v jednom 

kroku s rovnáním pásu, jelikož po vysokoteplotním žíhání může být pás zakřivený či mírně 

zvlněný. Rovnání probíhá tahem za teplot kolem 800°C pod mírným tahem. Prodloužení pásu 

je asi 1 mm na metr délky pásu. 

4.7 Laser scribing 

Další cestou ke snížení magnetických ztrát v materiálu je metoda zvaná laser scribing. 

Tato metoda spočívá v ozařování povrchu pásu pulsním laserem s cílem zjemnit magnetické 

domény. Laserový svazek je zaostřený tak, aby na povrchu pásu tvořil tečku (bod) o průměru 
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150 μm. Pulsním laserovým paprskem se pás ozařuje v liniích kolmých na směr válcování 

se vzdáleností linií několika mm, (často je to 5 mm). Tímto postupem dojde k vložení 

přídavných napětí v místech ozáření, které pak vytvoří dodatečné hranice pro magnetické 

domény. Takto je běžné v průmyslových aplikacích snižování ztrát o 5 až 10% [3] [12]. 

Je nutné zajistit, aby energie dodávaná laserem nepoškodila vrstvu izolace. Z toho 

důvodu se používají laserové záření o vlnové délce 248 nm, pro které je izolační vrstva 

orientovaných pásů transparentní. Důležitá je i velikost vložené energie, resp. výkon laseru 

a další parametry, jako rychlost skenování paprsku, frekvence pulsů a další ovlivňují účinnost 

této metody. Experimentálně bylo dosaženo snížení ztrát až 24% [19]. 

Příklad materiálu po aplikaci metody laser scribing vidíme na Obr. 10. V horní 

polovině obrázku je materiál po aplikaci této metody, v dolní polovině bez aplikace. Vidíme 

zjemnění magnetických domén, kdy po aplikaci laserového paprsku vznikly nové hranice 

magnetických domén souhlasné s liniemi ve kterých byl materiál ozářen laserovým paprskem 

[19].  

 

Obr. 10 Ukázka zjemnění magnetických domén technologií laser scribing [19] 

5 Evoluce mikrostruktury v GOES 

Evoluce mikrostruktury při výrobě GOES začíná již při úvodním válcování za tepla. 

Jelikož zrna s Gossovou orientací {110}<001> existují již v povrchových a podpovrchových 
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vrstvách teplého pásu. Předpokladem je, že během dalších výrobních operací GOES pásu 

zůstanou tato zrna alespoň částečně zachována [11] Při válcování za tepla je vzhledem 

k obsahu uhlíku struktura dvoufázová α + γ. Jelikož rychlosti precipitace sekundárních fází 

jsou různé, bude po ochlazení a rozpadu austenitu výsledkem nerovnoměrná struktura s 

rozdílným obsahem precipitátů v jednotlivých oblastech [20]. 

Nízké teploty při válcování za studena brání rekrystalizaci struktury a tak vzniká 

struktura deformovaná, s protaženými zrny. Struktura je čistě feritická a obsahuje řádky 

deformačních vměstků a karbidů [10].  

5.1 Primární rekrystalizace 

Primární rekrystalizace je proces formace nových nedeformovaných zrn a jejich 

následný růst, mající za následek přetvoření deformované či zotavené mikrostruktury. Nová 

zrna jsou oddělena vysokoúhlovými hranicemi. Průběh rekrystalizace můžeme rozdělit na dva 

kroky, nukleaci zrn a samotný růst zrn, během kterého je deformovaný materiál nahrazován 

novými zrny. Ačkoli tyto dva procesy následují vždy po sobě pro vznik každého jednotlivého 

zrna, v materiálu během rekrystalizace mohou probíhat kdykoli jak nukleace, tak růst zrn. 

Kinetika rekrystalizace tak zdánlivě připomíná fázové transformace, které jsou rovněž tvořeny 

nukleací a růstem. Ve faktickém smyslu tedy u rekrystalizace neprobíhá nukleace, tedy vznik 

zárodku nové krystalické struktury, ale spíše iniciace růstu nového zrna [7]. 

Průběh rekrystalizace během žíhání při stálé teplotě můžeme znázornit jako závislost 

objemového podílu již rekrystalizovaného materiálu vzhledem k času (resp. logaritmu času). 

Rovněž průběh této křivky připomíná průběh fázových transformací [7]. Průběh 

rekrystalizace v závislosti na čase je zobrazen na Obr. 11. 
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Obr. 11 Závislost rekrystalizovaného podílu na logaritmu času 

Je patrné, že určitou dobu trvá, než se začne podíl rekrystalizovaného materiálu 

zvyšovat, tedy probíhá pouze nukleace nových zrn. Následuje strmá část křivky, kdy zrna 

průběžně rostou, než se v materiálu vyčerpá nerekrystalizovaný materiál, jednotlivá 

rekrystalizovaná zrna na sebe navzájem narazí a dojde tedy ke zpomalování procesu 

až do doby, kdy je všechen materiál rekrystalizován [7]. 

V pásech z GOES ocelí dochází k primární rekrystalizaci v průběhu výroby 

po válcování za studena. V případě dvoustupňového válcování za studena i mezi jednotlivými 

průchody [10]. Po primární rekrystalizaci mohou být nalezena zrna s  Gossovou orientací 

pod povrchem pásu, v hloubce 20 až 25 % tloušťky [9]. 

5.2 Sekundární rekrystalizace 

Při žíhání za vyšších teplot dochází po dokončení procesu rekrystalizace k růstu zrn. 

Tento proces hrubnutí struktury může probíhat dvěma způsoby, rovnoměrně, a nerovnoměrně. 

Sekundární rekrystalizací (dále SR) rozumíme právě nerovnoměrné hrubnutí struktury, 

kdy dojde k růstu pouze určitých zrn na úkor zrn ostatních. Tato určitá zrna pohltí matrici 

menších zrn a dojde k vytvoření bimodální distribuce velikosti zrn [7]. Sekundární 

rekrystalizace se tedy může odehrát pouze pokud je dokončena primární rekrystalizace, 

a navíc musí být matrice stabilizována, aby nedošlo k hrubnutí zrna [9]. 

Právě SR je zásadním prvkem ve vzniku Gossovy textury v GOES ocelích. Ostrost 

a dokonalost této textury závisí právě na průběhu sekundární rekrystalizace. Navzdory více 
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než 50 let trvajícímu intenzivního výzkumu není dosud známa všeobecně akceptovaná teorie, 

která by vysvětlila přesný důvod přednostního růstu zrn s Gossovou orientací [11] [21]. 

Bylo ovšem zjištěno, že na výslednou podobu struktury mají vliv různé faktory, mezi 

něž patří velikost zrn s Gossovou orientací, jejich orientace, schopnost pohybu hranic zrn 

a vliv částic sekundárních (minoritních) fází [7]. 

Velikost zrn s Gossovou orientací však zřejmě nebude hlavním faktorem pro jejich 

následný přednostní růst. Nebylo potvrzeno, že by tato zrna měla velikostní výhodu oproti 

jiným a nyní se tato teorie nepočítá mezi zásadní [7]. 

Větší vliv na přednostní růst Gossových zrn během SR má jejich orientace a orientace 

sousedních zrn. V primární mikrostruktuře je velmi málo Gossových zrn, ale mnoho z nich 

sousedí nebo je umístěno poblíž četnějších zrn s orientací {111}<112> [7]. Na Obr. 12 

je mapa krystalové orientace ve vzorku GOES oceli po válcování za studena. Tmavě 

vyznačené plochy tvoří zrna s maximální odchylkou 15°od Gossovy orientace. Jejich 

rozložení je omezeno právě poblíž zrn s orientací {111}<112> [21]. 

 

Obr. 12 Mapa krystalové orientace ve vzorku GOES oceli po válcování za studena [21] 
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Vliv na přednostní růst zrn s Gossovou texturou je připisován rovněž vlastnostem 

hranic zrn, hlavně hranicím s vysokým úhlem a hranicím s velkým počtem koincidentních 

poloh [21]. 

Dalším faktorem je vliv částic minoritních fází, kterému je přikládána velká důležitost 

v procesu sekundární rekrystalizace a přednostního růstu zrn s Gossovou orientací [7]. Tomu 

se věnuje následující kapitola. 

  



23 

6 Vliv částic minoritních fází na vznik Gossovy textury 

Inhibitory minoritních fází mají hlavní vliv na průběh sekundární krystalizace. Jejich 

úkolem je stabilizovat matrici a zpomalit rovnoměrné hrubnutí struktury po ukončení 

primární rekrystalizace. Z toho důvodu je důležitá rovnoměrnost jejich rozptýlení 

v rekrystalizovaném materiálu a jejich velikost [11] S rostoucí teplotou během 

vysokoteplotního žíhání pak začne rozpouštění těchto částic, čímž je umožněna sekundární 

rekrystalizace a vznik Gossovy textury [9]. Rozpuštění precipitátů je rovněž žádoucí 

z hlediska magnetických vlastností, jelikož ty by byly nepříznivě ovlivněny přítomností 

nečistot [3]. 

6.1 Precipitáty MnS 

Precipitáty MnS jsou základním inhibitorem v konvenčních orientovaných ocelích. 

Jemné disperze sulfidu manganatého lze dosáhnout rychlým ochlazením bramy 

před válcováním za tepla. Teplota rozpouštění MnS se pohybuje nad 1300°C. Je tedy nutné 

bramu nejdříve ohřát na tuto teplotu a poté zchladit na teplotu válcování. Takto precipitují 

částice, které jsou dále odolné vůči rychlému hrubnutí a zajišťují tak jemnozrnnou strukturu 

matrice během úvodní části vysokoteplotního žíhání [7]. 

Obr. 13 ukazuje vliv teploty na rozpustnost síry v oceli s obsahem 3,0% Si, 0,1% Mn 

pro obsahy uhlíku 0,015%, 0,03%, 0,04% a 0,05% [22].  
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Obr. 13 Teplotní závislosti rozpustnosti síry v oceli s 3% Si, 0,1% Mn pro různé %C [22] 

Proto musí válcování za tepla probíhat pokud možno co nejrychleji, jinak by mohlo 

dojít k hrubnutí sulfidických precipitátů a tyto by nemohly plnit svou úlohu při stabilizaci 

matrice [22]. 

6.2 Precipitáty AlN 

Precipitáty AlN byly zavedeny při vývoji Hi-B orieontovaných ocelí a dnes ve výrobě 

elektrotechnických ocelí převažuje právě jejich použití jako inhibitoru. Důležitým 

předpokladem výroby takové oceli je zajistit, aby došlo k rozpuštění a jemné precipitaci 

během výroby bramy a válcování za tepla. Rovnice 5 vyjadřuje rozpustnost AlN v austenitu 

pro případ křemíkové oceli s 3% Si [23] [24]. 

                 
    

 
           (5) 
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Obr. 14 ukazuje čas potřebný pro precipitaci 50% obsaženého Al a N do formy AlN 

v závislosti na teplotě. Je dobře patrný vliv probíhající fázové transformace γ→α na rychlost 

precipitace [24]. 

 

Obr. 14 Čas vyžadovaný pro precipitaci 50% AlN, ukazující vliv teploty na čas precipitace [24] 

AlN  vykazuje hexagonální strukturu, ovšem existuje i kubická forma AlN. Vyskytuje 

se jako bílá krystalická látka a v ocelích vykazuje různé druhy morfologie [24], viz Obr. 15. 

 

Obr. 15 Různé morfologie precipitace AlN [24] 
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6.3 Cu a precipitáty CuxS 

Měď, která se přidává v malém obsahu (cca 0,5 hm. %), může být vyloučena ve formě 

ε-fáze, tvořit rozličně velké precipitáty nebo tvořit společně s manganem složené precipitáty 

typu (Mn,Cu)S. Jaký mají tyto precipitáty mědi vliv na průběh tvorby struktury u GOES ocelí 

zatím nebylo uspokojivě vysvětleno [11]. 

Ve feritu je rozpustnost mědi nejvýše 2,1% Cu při teplotě cca 850°C. Křivka 

rovnovážné rozpustnosti mědi ve feritu je na Obr. 16. Křivka je výstupem z programu 

ThermoCalc pro ocel s obsahem 3,1% Si, 0,25% Mn a 0,003% C. S poklesem teploty tato 

rozpustnost výrazně klesá a dochází k vylučování mědi z tuhého roztoku. V průběhu výroby 

GOES ocelí k tomuto může docházet při ochlazování svitků po válcování za tepla. Další 

možností je vyloučení při pomalém po válcování za studena, kde tento proces může být 

urychlen přítomností defektů ve struktuře matrice [11]. 

K precipitaci CuS, Cu2S, popř. směsných oxidů (Mc,Cu)S dochází při výrobě GOES 

ocelí později, jelikož při teplotách tváření za tepla jsou tyto sulfidy zcela rozpuštěny. 

 

Obr. 16 Křivka rozpustnosti Cu ve feritu pro danou ocel. 
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7 Techniky hodnocení precipitace v kovových materiálech 

Studium a hodnocen precipitace v kovových materiálech se provádí pomocí různých 

technik elektronové mikroskopie. Hodnocení precipitace se provádí na základě několika 

parametrů. Hlavními hledisky jsou velikost a množství precipitátů, rovnoměrnost jejich 

rozložení, chemické složení a struktura a další. Pro studium precipitátů je zásadní transmisní 

elektronová mikroskopie [25]. 

7.1 Transmisní elektronová mikroskopie 

Transmisní (neboli prozařovací) elektronový mikroskop (dále TEM) umožňuje 

studování vzorků, které jsou pro dopadající elektronový svazek transparentní. Je možné 

pomocí něj dosáhnou až atomárního rozlišení [25]. Schéma TEM je na Obr. 17 .  

 

Obr. 17 Schéma transmisního elektronového mikroskopu [25] 
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Přístroje pro TEM umožňují několik různých metod studia struktury, a to jak 

mikroskopii, tak difrakci. Také umožňují zvolit různé kontrasty zobrazení, a to kontrast 

amplitudový a kontrast fázový [25].  

Při použití amplitudového kontrastu odpovídá intenzita zobrazení druhé mocnině 

amplitudy záření. Strukturní analýza krystalických materiálů s využitím amplitudového 

kontrastu se dělí na kombinaci zobrazení ve světlém poli, v tmavém poli a na difrakční 

analýzu. Příklady těchto zobrazení jsou na Obr. 18 [25]. 

 

Obr. 18 Příklady zobrazení pomocí TEM, a) zobrazení ve světlém poli, b) zobrazení v tmavém poli, 

c) difrakční analýza [25] 

Jak již bylo řečeno, vzorky kovových materiálů, které chceme studovat pomocí TEM, 

musí být transparentní pro elektronový paprsek. Proto musí splňovat požadavek velmi malé 
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tloušťky. Optimální tloušťka pro pozorování v TEM je 100 až 150 nm. V praxi se vzorky 

připravují buď jako velmi tenké fólie nebo jako extrakční repliky. Fólie se připravují metodou 

elektrolytického leptání nebo iontového bombardování. Pro studium precipitátů je ovšem 

výhodnější připravit extrakční repliku. [25]. 

7.2 Metoda uhlíkových extrakčních replik 

Tato metoda umožňuje získat reliéf povrchu struktury. Z materiálu vzorku navíc dojde 

k extrakci jemných částic precipitátů, které je pak možno přímo pozorovat a dále provádět 

např. jejich spektrografickou analýzu. Princip metody a postup je znázorněn na Obr. 19. 

Povrch vzorku je nejprve vybroušen a vyleptán, aby došlo k odkrytí precipitátů. Na tento 

naleptaný povrch se poté napařením nanese vrstva uhlíku. Napařená vrstva se následně 

v řádcích či mřížce naruší aby mohlo dojít k jejímu podleptání. To probíhá elektrolyticky, 

vzorek je zapojen jako anoda. Podleptaný uhlíkový film je následně z povrchu vzorku 

zachycen na hladině kapaliny, tak že se vzorek ponoří pod malým úhlem. Repliky jsou poté 

z hladiny kapaliny zachyceny na malé síťky. Studium replik pomocí TEM je poté prováděno 

uvnitř ok těchto síťek. 

 

Obr. 19 Postup přípravy extrakční uhlíkové repliky [25] 

 

7.3 Energiově-disperzní RTG mikroanalýza  

Také nazývaná EDX. Jedná se o metodu RTG spektrální mikroanalýzy, využitelné 

v řádkovacím i transmisním elektronovém mikroskopu. RTG spektrální mikroanalýza 

se používá pro stanovení lokálního chemického složení vzorku. Principem je detekce 
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charakteristického RTG záření, které vzniká v místě dopadu primárního elektronového svazku 

na vzorek. V případě EDX analýzy dopadají fotony rtg záření na polovodičový detektor, 

kde dochází k fotoefektu. Počet vzniklých fotoelektronů pak odpovídá energii dopadajícího 

kvanta rtg záření. Elektrické impulzy, které vznikly urychlením fotoelektronů, jsou pak 

zpracovávány a roztříděny do jednotlivých kanálů zvolené energetické šíře (10, příp 20 eV). 

Analýza poté spočívá v přiřazení píků spektra odpovídajícím jednotlivým prvkům podle jejich 

charakteristické energie [25]. 

7.4 Hodnocení vývoje mikrostruktury pomocí EBSD 

Zkratka EBSD označuje metodu difrakce zpětně odražených elektronů (Electron 

Back-Scatter Difraction). Je svázána s použitím řádkovacího elektronového mikroskopu 

(SEM) a umožňuje získat krystalografická data studovaného vzorku. Schéma EBSD je 

na Obr. 20. Je možné pomocí ní zmapovat orientaci zrn v povrchové vrstvě vzorku, jejich 

tvar i velikost. Rovněž je pomocí EBSD možné zjistit velikost úhlové dezorientace hranic zrn 

a určit fáze, jež jsou ve vzorku přítomny [25]. 

Pomocí této metody je možnost u částečně rekrystalizovaného vzorku, podrobeného 

předtím deformaci (válcováním za studena), určit podíl rekrystalizované části pomocí zjištění 

rozptylu dezorientace struktury uvnitř jednotlivých zrn.  

 

Obr. 20 Schéma řádkovacího elektronového mikroskopu vybaveného automatizovaným systémem 

EBSD,CI - index spolehlivosti, IQ - index kvality [25] 
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8 Experimentální část 

Cílem experimentální časti bylo provést hodnocení precipitace v průběhu výroby 

GOES pásu, studovány budou vzorky odebrané v různých etapách procesu výroby pásu, a to 

hlavně po laboratorním pomalém ohřevu pásu  na teplotu 620°C po 2. válcování za studena. 

Toto hodnocení zahrnovalo vyhodnocení složení a velikosti precipitátů.  

8.1 Popis odebraných vzorků 

V experimentální části práce byly studovány dvě tavby GOES oceli od dvou různých 

dodavatelů. Jedná se o oceli s přídavkem Cu a Al, vyráběné metodou dvoustupňového 

válcování za studena. Z těchto materiálů byly odebrány následující vzorky: 

 Vzorek E1 - od dodavatele E, vzorek odebrán po válcování za tepla z teplého 

pásu, tloušťka 2 mm. 

 Vzorek E2 - od dodavatele E, vzorek odebrán po 1. válcování za studena 

po oduhličovacím žíhání, tloušťka 0,6 mm. 

 Vzorek E620 - od dodavatele E, vzorek odebrán po 2. válcování za studena 

a následném laboratorním pomalém ohřevu na 620°C, tloušťka 0,284 mm.  

 Vzorek F620 - od dodavatele F, vzorek odebrán po 2. válcování za studena 

a následném laboratorním pomalém ohřevu na 620°C, tloušťka 0,284 mm.  

 Vzorek F4 - od dodavatele F, vzorek odebrán z finálního pásu 

po vysokoteplotním žíhání, tloušťka 0,284 mm. 

Chemické složení obou dodaných taveb materiálu, ze kterých byly odebírány vzorky, 

je uvedeno v Tab. 2. 

Tab. 2 Chemické složení studovaných vzorků, hm.% 

Dodavatel C Mn Si P S Cr Ni Cu Altot. 

E 0,030 0,25 3,16 0,008 0,004 0,024 0,018 0,498 0,014 

F 0,033 0,25 3,11 0,012 0,006 0,022 0,054 0,49 0,015 

Dodavatel N2 V Ti Nb 

E 0,0092 0,003 0,004 0,001 

F 0,0130  0,002  
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8.2 Příprava odebraných vzorků 

Odebrané vzorky byly připraveny pro pozorování v TEM. Proto bylo nutné 

z odebraných vzorků připravit extrakční uhlíkové repliky. Vzorky byly nejdříve vyleštěny 

pomocí diamantové pasty. 

Dalším krokem bylo leptání vzorků. Jako leptadlo byl použit roztok 2 % hm. bromu 

v etylalkoholu. Doba leptání do objevení hranic zrn byla přibližně 3 až 5 minut. 

Z takto připravených vzorků pak byly extrahovány uhlíkové repliky. Nejdříve byla 

na vzorky napařena celistvá uhlíková vrstva. Po vyndání vzorku z napařovacího přístroje byla 

tato vrstva skalpelem narušena tak, že řezy vytvořily mřížku cca 2 x 2 mm. Poté byl vzorek 

vložen do elektrolytické lázně a zapojen jako anoda, čímž došlo k podleptání uhlíkové vrstvy. 

Jako elektrolytická lázeň byla použita směs etylalkoholu, kyseliny citronové, KCl a H2O. 

Po elektrolytickém leptání mohl být uhlíkový film s odleptanými částečkami 

precipitátů zachycen na hladině vhodné kapaliny, jejíž povrchové napětí je dostatečné na to, 

aby se film udržel na hladině. Byla použita směs 50 % obj. etylalkoholu a 50% obj. H2O. 

Posledním krokem bylo zachycení vytvořených replik z hladiny na nosné síťky. 

Vzhledem ke snaze zamezit ovlivnění spektrální rtg mikroanalýzy částic s obsahem mědi, 

byly místo měděných síťek použity síťky z polymerního materiálu. 

Získané extrakční uhlíkové repliky byly následně podrobeny semikvantitativní 

rtg mikroanalýze v prozařovacím elektronovém mikroskopu JEM 2100, vybaveném energiově 

disperzním analyzátorem firmy Jeol.  
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8.3 Precipitace po válcování za tepla 

Byla provedena semikvantitativní rtg mikroanalýza s cílem určit vliv podmínek ohřevu 

při válcování za tepla na stabilitu sulfidů. Toto válcování probíhá za teploty 1250 - 1280°C. 

Bylo zkoumáno celkem 10 sulfidických částic v teplém pásu od dodavatele E (vzorek E1). 

Výsledky této analýzy jsou uvedeny v Tab. 3. 

Tab. 3 Výsledky semikvantitativní rtg mikroanalýzy sulfidických částic ve vzorku E1, v at. % 

Č. analýzy S Mn Cu 

1 47,7 52,3 - 

2 50 48,3 1,7 

3 48,6 51,4 - 

4 48,2 48,1 3,7 

5 49,8 43,3 6,9 

6 49,9 49,0 1,2 

7 49,3 49,2 1,5 

8 48,0 52,0 - 

9 48,6 51,4 - 

10 45,7 48,3 6,0 

 

Z výsledků je vidět, že některé částice jsou tvořeny pouze sulfidy MnS. Většina částic 

(6 z 10) je však tvořena směsnými sulfidy manganu a mědi. Obsah mědi však nebyl větší 

než 7%. To značí skutečnost, že se teplotní stabilita směsných sulfidů s rostoucím obsahem 

mědi snižuje, jak dokládá Tab. 4. Velikost směsných částic se pohybovala většinou 

pod 200 nm (viz Obr. 21), velikost sulfidických částic dosahovala stovek nanometrů. 

Tab. 4 Teploty rozpustnosti sulfidických částic 

Fáze Teplota rozp.°C 

MnS 1300 

(Mn,Cu)S 1100 - 1150 

CuS a Cu2S 950 
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Obr. 21 Závislost velikosti sulfidických částic na jejich atomárním obsahu mědi, vzorek E1 

Na Obr. 22 je vidět tvar a velikost částice MnS ve vzorku E1, tedy v pásu válcovaném 

za tepla. 

 

Obr. 22 Částice MnS ve vzorku E1 

8.4 Precipitace po oduhličovacím žíhání po 1. válcování za studena 

Oduhličovací žíhání proběhlo u vzorku E2 od dodavatele E při teplotě 820°C. Žíhání 

bylo provedeno v ochranné atmosféře N2 s obsahem 20% H2. U vzorku E2 byla provedena 

rtg semikvantitativní mikroanalýza s cílem zjistit vliv oduhličovacího žíhání na chemické 

složení sulfidů. V Tab. 5 jsou uvedeny výsledky této analýzy. Bylo zkoumáno 15 částic. 

Z jejich složení je patrné, že oproti vzorku E1 (po válcování za tepla) došlo k významnému 
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nárůstu obsahu mědi. To dokazuje že došlo k dodatečné precipitaci sulfidických částic v 

průběhu oduhličovacího žíhání. Vyprecipitovaly nejen směsné sulfidy manganu a mědi, ale i 

čisté sulfidy mědi. Z výsledků semikvantitativní rtg mikroanalýzy bylo možné určit, že se 

jedná o částice fáze Cu2S. Sulfidické částice často sloužily jako místa heterogenní nukleace 

pro nitridy typu AlN. 

Tab. 5 Výsledky semikvantitivní rtg mikroanalýzy sulfidických částic ve vzorku E2, v at. % 

Č. analýzy S Mn Cu 

1 38,6 4,9 56,5 

2 36,6 4,0 59,4 

3 50,5 49,5 - 

4 34,8 -  65,2 

5 35,2 14,0 50,8 

6 38,4 7,9 53,7 

7 36,5 2,8 60,7 

8 34,7  - 65,3 

9 37,7 7,0 55,2 

10 42,1 22,7 35,2 

11 33,9 7,4 58,7 

12 31,0 15,5 53,5 

13 41,8 20,8 37,4 

14 50,9 46,7 2,4 

15 49,7 50,3 - 

 

Z Obr. 23 je patrné, že pouze dvě ze studovaných sulfidických částic jsou větší 

než 100 nm, většina z nich je menší než 50 nm. 
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Obr. 23 Závislost velikosti sulfidických částic na jejich atomárním obsahu mědi, vzorek E2 

Obr. 24 ukazuje precipitaci po oduhličovacím žíhání po 1. válcování za studena 

ve vzorku E2. Na obr. 24 a) je vidět, že precipitáty jsou rozloženy uvnitř zrn, ale i po 

hranicích. Obr. 24 b) pak ukazuje jemné částečky nitridu hliníku a větší osamocenou částici 

směsného sulfidu (CuMn)S. 

 
a)      b) 

Obr. 24 Precipitace po oduhličovacím žíhání ve vzorku E2, a) jemné precipitáty uvnitř zrn i na hranicích 

zrn, b) precipitáty AlN a (MnCu)S 
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8.5 Precipitace po pomalém ohřevu na teplotu 620°C po 2. válcování za studena 

8.5.1 Vzorek E620 

Na vzorcích E620 a F620 byla provedena EBSD analýza, mající za cíl zjistit podíl 

rekrystalizovaného materiálu po pomalém ohřevu na 620°C, a tím tedy prokázat to, že 

v materiálu došlo k počátku rekrystalizace. Rovněž byla pomocí EBSD stanovena velikost 

zrna. Na Obr. 25 je zobrazen výsledek této analýzy pro vzorek E620, kde modře jsou 

vyznačena rekrystalizovaná zrna, tedy ta, jejichž vnitřní rozptyl dezorientace je menší než 2%. 

Bylo tedy prokázáno, že po laboratorním ohřevu došlo k počátku rekrystalizace. 

Po laboratorním ohřevu na teplotu 620°C byly fáze vyskytující se v materiálu stejné 

jako ve stavu po oduhličovacím žíhání po 1. válcování za studena. Nedošlo tedy k další 

precipitaci, pouze velikost částice se mírně zvýšila. 

 

Obr. 25 Mapa rekrystalizovaných (modrá výplň) zrn ve vzorku E620 

Obr. 26 ukazuje velikost podílu plochy pro jednotlivé hodnoty vnitřní dezorientace 

zrn z celkové zkoumané plochy. Zrna rekrystalizovaná jsou opět vyznačena modře. Podíl 

rekrystalizovaných zrn na celkové ploše zkoumané oblasti u vzorku E620 je 8,74%. 
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Obr. 26 Histogram úhlové dezorientace uvnitř jednotlivých zrn, vzorek E620 

Obr. 27 zobrazuje mapu kvality zobrazení pro vzorek E620 a vysokoúhlové hranice 

zrn, u kterých je úhel mezi hranicemi zrn větší než 15°. Obr. 28 ukazuje rozložení velikosti 

zrn, tedy podíl zrn s určitou velikostí na celkové ploše zkoumané oblasti. Naprostá většina zrn 

má průměr menší než 40 μm.  

 

Obr. 27 Mapa kvality zobrazení (IQ) + vysokoúhlové hranice zrn ( 15°), vzorek E620 
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Obr. 28 Histogram rozložení velikosti zrn pro vzorek E620 

Průměrná velikost zrna byla 19,6 μm se standardní odchylkou 4,5 μm. Vzorek byl 

odebrán tak, aby plocha byla rovnoběžná s povrchem pásu. 

V Tab. 6 vidíme výsledky semikvantitativní rtg mikroanalýzy vzorku E620, 

pro částice s podílem hliníku. Vidíme, že se jedná zřejmě o nitridy křemíku a hliníku, které 

obsahují malé množství manganu. Obr. 29 pak ukazuje EDX spektrum takové částice. 

Tab. 6 Výsledky semikvantitativní rtg mikroanalýzy částic s Al ve vzorku E620, v at. % 

Č. analýzy Al Si Mn 

1 54,41 43,75 1,84 

2 75,81 15,41 1,07 

3 74,18 22,64 3,19 
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Obr. 29 EDX spektrum částice nitridu hliníku a křemíku ve vzorku E620 

V Tab. 7 jsou uvedeny výsledky rtg semikvantitativní mikroanalýzy pro vzorek E620, 

pro částice sulfidické. Jedná se o směsné sulfidy (Mn,Cu)S, v případě částice 2 jde zjevně 

o částici Cu2S. Obr. 30 ukazuje EDX spektrum takové Cu2S částice. 

Tab. 7 Výsledky semikvantitativní rtg mikroanalýzy sulfidů Cu ve vzorku E620, v at. % 

Č. analýzy Mn S Cu 

1 1,93 38,81 59,26 

2 0,08 34,18 65,74 
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Obr. 30 EDX spektrum částice Cu2S ve vzorku E2 

Na Obr. 31 je dokumentována precipitace na extrakční uhlíkové replice sejmuté 

ze vzorku E620, tedy vzorku po laboratorním ohřátí na 620°C. 

 
a)      b) 

Obr. 31 Precipitace ve vzorku E620, a) jemné nitridy a hrubší sulfidy, b) detail jemných nitridů 
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8.5.2 Vzorek F620 

Obr. 32 ukazuje mapu rekrystalizovaných a nerekrystalizovaných zrn ve vzorku F620. 

Rovněž jako u předchozího vzorku jsou rekrystalizovaná zrna vyznačena modrou barvou. 

To dokazuje, že došlo k začátku rekrystalizace. Na Obr. 33 je pak histogram, ukazující podíl 

zrn s jednotlivými hodnotami vnitřní dezorientace na celkové ploše zkoumané oblasti 

u vzorku F620. Podíl rekrystalizovaných zrn u tohoto vzorku činí 11,48% plochy. 

 

Obr. 32 Mapa rekrystalizovaných (modrá výplň) zrn ve vzorku F620 

 

Obr. 33 Histogram úhlové dezorientace uvnitř jednotlivých zrn, vzorek F620 
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Obr. 34 zobrazuje mapu kvality zobrazení pro vzorek E620 a vysokoúhlové hranice 

zrn, u kterých je úhel mezi hranicemi zrn větší než 15°. Obr. 35 ukazuje rozložení velikosti 

zrn, tedy podíl zrn s určitou velikostí na celkové ploše zkoumané oblasti. Nejčastěji 

se vyskytují zrna o průměru 15 až 23 μm. Průměrná velikost zrna byla 17,7 μm 

se směrodatnou odchylkou 3,7 μm. 

 

Obr. 34 Mapa kvality zobrazení (IQ) + vysokoúhlové hranice zrn  ( 15°), vzorek F620 

 

Obr. 35 Histogram rozložení velikosti zrn, vzorek F620 
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V Tab. 8 jsou uvedeny výsledky semikvantitativní rtg mikroanalýzy u vzorku F620 

pro částice obsahující hliník. Jedná se často o částice s velkým obsahem křemíku (zřejmě 

nitrid Si3N4) s malým obsahem hliníku, které mají přibližně stejný poměr křemíku 

k manganu. Tyto částice pravděpodobně představují počáteční stadium transformace nitridů 

křemíku na AlN. Teplotní stabilita nitridů křemíku je nižší než nitridů hliníku, a během 

vysokoteplotního žíhání začne docházet k jejich rozpouštění a nahrazení právě částicemi AlN. 

Tab. 8 Výsledky semikvantitativní rtg mikroanalýzy částic nitridů hliníku ve vzorku F620, at. % 

Č. analýzy Al Si Mn 

1 86,29 11,7 2,01 

2 1,02 81,27 17,71 

3 4,82 76,57 18,61 

4 3,7 78,75 17,55 

5 62,22 33,77 4,0 

6 3,47 78,05 18,48 

7 76,25 22,49 1,26 

Částice s vyšším obsahem Al už byly přetransformovány na AlN. EDX spektrum 

částice AlN ve vzorku F620 je na Obr. 36. Na Obr. 37 je pak EDX spektrum částice Si3N4 

ve vzorku F620. 

 

Obr. 36 EDX spektrum částice AlN ve vzorku F620 
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Obr. 37 EDX spektrum částice Si3N4 ve vzorku F620 

Tab. 9 obsahuje výsledky rtg semikvantitativní mikroanalýzy vzorku F620, pro částice 

nitridů křemíku. Vidíme, že částice obsahují mangan a poměr obsahu manganu a křemíku je 

u všech částic podobný, množství křemíku je asi pětinásobné oproti množství manganu. 

Tab. 9 Výsledky semikvantitativní rtg mikroanalýzy částic nitridů křemíku ve vzorku F620, at. % 

Č. analýzy Si Mn 

1 82,71 17,29 

2 84,52 15,48 

3 83,93 16,07 

 

Další zaznamenané částice ve vzorku F620 byly Cu2S, (Mn,Cu)S a TiX. Jejich EDX 

spektra jsou na Obr. 38, Obr. 39, resp. Obr. 40. Ve vzorku E620 ani F620, tedy vzorcích 

pomalu ohřívaných na teplotu 620°C, nebyla prokázána přítomnost vyloučených částic 

ε − mědi. 
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Obr. 38 EDX spektrum částice Cu2S ve vzorku F620 

 

Obr. 39 EDX spektrum směsného sulfidu Mn a Cu ve vzorku F620 
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Obr. 40 EDX spektrum částice TiX ve vzorku F620 

Na Obr. 41 je zobrazení precipitovaných částic na extrakční replice ve vzorku F620. 

  
a)      b) 

Obr. 41 Precipitace ve vzorku F620, a) hrubší sulfidické částice, b) jemné nitridy 
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8.6 Precipitace po vysokoteplotním žíhání 

Z analýzy vzorku F4, tedy vzorku finálního pásu po vysokoteplotním žíhání, byla 

zjištěna přítomnost pouze jediného druhu částic, a to TiX. Teplota rozpouštění nitridů titanu 

typu MX nad teplotou vysokoteplotního žíhání, která činila 1200°C a nebyly rozpuštěny 

navzdory rafinaci v redukční atmosféře. Ukázka takové částice je na Obr. 42. 

 

Obr. 42 Precipitát TiX ve vzorku F4 
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9 Diskuze 

Ve výchozím stavu, tedy po válcování za tepla, byla u dodaných vzorků zjištěna 

přítomnost částic MnS. Tyto částice obsahovaly pouze malé množství mědi. Lze 

předpokládat, že částice mědi byly při vysokých teplotách během válcování za tepla 

rozpuštěny. 

Velký význam z hlediska precipitace má oduhličovací žíhání, provedené po prvním 

válcování za studena. Během tohoto oduhličovacího žíhání došlo k vyloučení částic, 

obsahujících měď. To byly částice CuS a Cu2S. Došlo také ke zvýšení podílu mědi 

u směsných sulfidů (Cu,Mn)S. Částice sulfidů mědi sloužily jako místa heterogenní nukleace 

dalších částic, zejména nitridů. Došlo k precipitaci velmi jemných částic AlN a Si3N4. Nebyla 

však zjištěna přítomnost ε-Cu částic. 

Jako hlavní část experimentu byla provedena laboratorní simulace úvodní fáze 

vysokoteplotního žíhání. Ta spočívala v pomalém ohřevu vzorků pásu po druhém válcování 

za studena. Ohřev byl ukončen po dosažení teploty 620°C, při které došlo k započetí primární 

rekrystalizace. Simulace byla provedena ve spádové peci. Cílem bylo zjistit, k jakým změnám 

v precipitátech dochází v průběhu tohoto pomalého ohřevu. Analýza potvrdila výskyt stejných 

fází precipitátů, které byly přítomny v materiálu po provedení oduhličovacího žíhání 

po prvním válcování za studena. Při teplotě primární rekrystalizace tedy v materiálu stále byly 

přítomny nitridické částice AlN a Si3N4. Z teoretických údajů vyplývá, že v průběhu primární 

rekrystalizace dochází k nahrazování částic Si3N4 právě částicemi AlN, jelikož teplotní 

stabilita nitridů křemíku je nižší než u nitridů hliníku. Částice AlN pak mají za úkol 

stabilizovat matrici v dalším průběhu vysokoteplotního žíhání a tím podpořit správný průběh 

sekundární rekrystalizace. Zamezí totiž růstu zrn v úvodní části vysokoteplotního žíhání 

než dojde k jejich rozpuštění, Poté již probíhá sekundární rekrystalizace. 

Po provedení celé operace vysokoteplotního žíhání a průběhu sekundární 

rekrystalizace pak došlo k rozpuštění všech částic s výjimkou částic TiN. K jejich rozpuštění 

nedošlo, i když je součástí vysokoteplotního žíhání rafinace v redukční atmosféře. 
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10 Závěr 

Studiem precipitace v různých krocích výroby orientovaného pásu transformátorové 

oceli vedlo k následujícím závěrům. 

Po válcování za tepla byla většina částic rozpuštěna a byly přítomny pouze částice 

sulfidu MnS. 

Po oduhličovacím žíhání po prvním válcování za studena došlo k výrazné precipitaci. 

V materiálu vyprecipitovaly částice nitridů i sulfidů. Byla zjištěna přítomnost CuS, Cu2S, 

směsných sulfidů (Mn,Cu)S a jemných precipitátů AlN a Si3N4. 

V průběhu primární rekrystalizace se složení fází oproti stavu po oduhličovacím žíhání 

nezměnila a přítomny byly všechny výše zmíněné fáze. Velikost částic se mírně zvýšila. 

Ve finálním pásu po provedení vysokoteplotního žíhání byly přítomny pouze částice 

TiN. 
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