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Anotace: 

 

Tématem diplomové práce jsou plechy a pásy pro elektrotechniku a to především tzv. GOES 

pásy. GOES pásy (Grain Oriented Electrical Steel) jsou elektrotechnické pásy s orientovaným 

zrnem. 

 

V teoretické části této diplomové práce jsou uvedeny informace týkající se rozdělení plechů            

 a  pásů pro elektrotechniku, jejich vlastnosti a také technologie výroby plechů a pásů.  

 

Cílem praktické části této diplomové práce je zhodnotit vliv mezitloušťky GOES pásů na 

rekrystalizační procesy a také na magnetické vlastnosti.  

 

Klíčová slova: 

 

orientované a neorientované ocelové křemíkové pásy, Gossova textura, magnetická polarizace 

(indukce), měrné ztráty, inhibitor, primární a sekundární rekrystalizace 

 

Abstract:  

 

The theme of the thesis are sheets and strips made of a grain oriented electrical steel (GOES) . 

 

The theoretical part of this thesis deals with the classification of electrical steel sheets and 

strips, their properties and production technology of sheets and strips. 

 

The aim of this thesis is to evaluate the effect of the inter-thickness of the GOES sheets on 

recrystallization processes and magnetic properties. 

 

Key words: 

 

grain oriented and non grain oriented silicon steel sheets, Goss texture, magnetic flux density, 

specific losses, inhibitor, primary and secondary recrystallization 

 

 



 

Seznam zkratek 

 

GOES    orientovaná elelktrická ocel (grain-oriented electrical steel) 

GO    orientované (grain-oriented) 

NGO    neorientované (non grain-oriented) 

HGO (HiB)   orientované plechy s vysokou indukcí (high induction) 

CGO    konvenční typ orientované oceli, někdy téţ RGO (regular grain  

                                               oriented) 

VTŢ    vysokoteplotní ţíhání 

AM  FM   ArcelorMittal Frýdek-Místek 

KPC    kubická mříţka plošně centrovaná 

KSC    kubická mříţka prostorově centrovaná 
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1 ÚVOD 

 

Ocel je jedním z nejvyuţívanějších kovových materiálů v průmyslu a dalších odvětvích. 

V dnešní době je vyráběno asi 2500 typů ocelí. Největšími výrobci oceli ve světě jsou Čína, 

Japonsko a USA. V Evropě patří mezi významné výrobce oceli hlavně Německo a Francie. 

Vyvíjí se velké mnoţství nových typů ocelí s dokonalejšími vlastnostmi pro různé pouţití 

a mohou proto úspěšně konkurovat jiným materiálům. Nové typy ocelí konkurují např. 

plastům a hliníku v automobilovém průmyslu, ve stavebnictví i obalové technice. Oceli lze 

podle oblastí pouţití rozdělit např. na oceli konstrukční, automatové, ţáruvzdorné, 

antikorozní, nástrojové nebo oceli na pruţiny atd.  

 

Vlastnosti ocelí ovlivňuje mnoţství uhlíku a přísady různých prvků, nejčastěji Cr, Mn, Ni, 

Mo, V, W, Ti a Al. Podle druhu a mnoţství přísadových prvků získávají oceli své specifické 

vlastnosti pro zamýšlené pouţití. Jsou to například dobrá korozní odolnost, ţáruvzdornost 

a ţárupevnost. Podle chemického sloţení lze oceli rozdělit na nelegované, nízko legované 

a vysoce legované oceli. Vlastnosti ale závisí nejen na chemickém sloţení, ale i na struktuře. 

Poţadovanou strukturu lze dosáhnout tepelným a tepelně-mechanickým zpracováním, 

tj. řízenými tepelnými cykly, při kterých dochází k fázovým transformacím. 

 

Zvláštním typem ocelí jsou oceli se speciálními vlastnostmi, které se nazývají speciální 

kovové materiály. Mezi tyto speciální kovové materiály patří např. materiály pro extrémní 

teploty, materiály pro jadernou energetiku, kovové materiály s tvarovou pamětí a také kovové 

materiály se zvláštními fyzikálními a mechanickými vlastnostmi, mezi které patří tvrdé              

 a  měkké magnetické materiály. Předloţená práce se bude blíţe zabývat právě měkkými 

magnetickými materiály, mezi které patří i plechy a pásy pro elektrotechniku.  
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2  CÍL PRÁCE 

 

 

Diplomová práce je věnovaná problematice GOES pásů a s tím souvisejícími 

rekrystalizačními pochody a magnetickými vlastnostmi. Z důvodu velké konkurence existuje 

snaha o zdokonalení magnetických vlastností, tj. zvýšení magnetické polarizace a sníţení 

měrných ztrát.   

 

Tyto pásy jsou při stávající technologii (obvykle) válcovány na mezitloušťku 0,65 mm, kdy 

dosahují dobrých magnetických vlastností (pro finální tloušťku pásu 0,30 mm). Cílem 

diplomové práce je zjistit zda změna mezitloušťky z 0,65 mm na 0,60 mm a 0,70 mm má vliv 

na rekrystalizační procesy a magnetické vlastnosti. Budou tedy provedeny zkoušky 

magnetických vlastností a metalografický rozbor materiálu, aby byly zjištěny rozdíly. 

Vyhodnocení výsledků by mělo vést k rozhodnutí, zda dojde ke zlepšení nebo naopak ke 

zhoršení magnetických vlastností důleţitých pro GOES plechy a pásy. A zda je tedy změna 

mezitloušťky vhodnou cestou k lepší konkurenceschopnosti a moţnosti nabídnout 

zákazníkovi kvalitnější produkt.   
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3 PLECHY A PÁSY PRO ELEKTROTECHNIKU 

 

3.1 Základní informace o pleších a pásech pro elektrotechniku 

 

 Elektrotechnické plechy a pásy patří mezi tzv. magneticky měkké materiály.  

 Plechy a pásy pro elektrotechniku jsou nejčastěji vyráběny z ocelí s přídavkem 

křemíku (tj. křemíkové oceli Fe-Si).  

 Příspěvek elektrotechnické oceli k celkové výrobě surové oceli se pohybuje kolem 

1%. To znamená, ţe roční produkce je zhruba 11 aţ 14 milionů tun. S 95 % hrají 

elektrotechnické oceli dominantní roli u měkkých magnetických materiálů.  

 Elektrotechnické pásy se vyznačují speciálními a vysoce optimalizovanými 

elektromagnetickými vlastnostmi, díky kterým jsou základním příspěvkem 

k energetické efektivnosti v elektrických systémech. 

 Pro pouţití elektrotechnických ocelových plechů a pásů v příslušných oblastech 

působnosti je důleţité velké mnoţství dalších charakteristik jako geometrické, 

mechanické, technologické a jiné materiálové vlastnosti. 

 Magnetické vlastnosti elektrických ocelových plechů a pásů jsou určeny hlavně 

obsahem křemíku (aţ 3,5 hm.%), definovaným mnoţstvím uhlíku, síry, manganu, 

hliníku a dusíku s důrazem na maximální čistotu oceli, jakoţ i válcováním za tepla, 

válcováním za studena a ţíhacími procesy. V případě GOES pásů jsou uhlík, síra 

a dusík odstraněny v průběhu zpracování za studena. Elektrotechnické ocelové plechy 

a pásy se vyrábí hlavně ve tloušťce pod 1 mm. 

 Kvůli elektromagnetickým vlastnostem a hospodářské produkci se elektrotechnická 

ocel pouţívá v široké škále elektrotechnických aplikací, jako např. pro energetickou 

výrobu v generátorech, energetický přenos, stejně jako ve vyuţívání elektrické energie 

v motorech a dalších elektrických strojích. 

 Pouţití elektrotechnických ocelových plechů a pásů sahá aţ do vynálezu 

elektromagnetu a dynamo-elektrického principu. To byl start výroby strojů pro výrobu 

elektrické energie z mechanické energie (generátory) a naopak pro výrobu mechanické 

energie z elektrické energie (elektrické motory). 
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V dalších kapitolách této diplomové práce se budeme těmito jednotlivými aspekty 

elektrotechnických plechů a pásů zaobírat podrobněji, abychom pronikli hlouběji do 

problému. 

3.1.1 Magneticky měkké materiály 

 

Magnetickými materiály (tzv. magnetiky) nazýváme materiály, které vykazují magnetické 

účinky i po odstranění vnějšího elektromagnetického pole a mohou jimi být jak kovové tak 

i nekovové látky. Magnetika se pouţívají ve formě plechů, pásů, odlitků, lisovaných 

a slinovaných jader, nebo i jako kompozity. Pásy a plechy se vyrábějí klasickou hutní 

technologií: plynulým odléváním bram (dříve odléváním do ingotů), tváření za tepla a za 

studena na pás a plech. 

 

Magnetické materiály dělíme podle pouţití a velikosti koercitivní síly Hc na materiály: 

a) magneticky měkké, kdy Hc ≤ 1000 A.m
-1

; 

b) magneticky polotvrdé, kdy 1000  Hc  10 000 A.m
-1

; 

c) magneticky tvrdé, kdy Hc ≥ 10 000 A.m
-1

, mají schopnost po odstranění magnetického  

pole zůstat trvalými magnety a mají širokou hysterezí smyčku. 

 

Magneticky měkké materiály jsou materiály, které mají minimální hysterezní ztráty               

 a  malou energetickou náročnost na zmagnetizování i odmagnetizování, coţ vede k vysoké 

energetické účinnosti v elektrických systémech. Magneticky měkké materiály se působením 

elektromagnetického pole chovají jako magnety a po zániku pole se vracejí do 

nemagnetického stavu. Vyznačují se nízkou koercitivní silou Hc. Magneticky měkké 

materiály jsou charakterizovány velmi úzkou hysterezní křivkou [1]. Příklad hysterezní křivky 

pro měkké magnetické materiály je vyobrazena na obr. 1.  
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Obr. 1 Hysterezní smyčka pro měkké magnetické materiály, dle [1] 

Hysterezní smyčka je definována jako závislost magnetické indukce (B) na intenzitě 

magnetického pole (H). Na tvar hysterezní smyčky má vliv především chemické sloţení 

a stav krystalové mříţky, související se způsoby technologického zpracování, jako např. 

válcováním za studena nebo za tepla, ţíháním nebo kalením. 

Magneticky měkké materiály jsou důleţité pro výrobu točivých elektrických strojů, 

transformátorů, elektromagnetů a všude tam, kde jde o střídavou magnetizaci s minimálními 

energetickými ztrátami. 

Dalšími vlastnostmi magneticky měkkých materiálů je vysoká počáteční permeabilita µp 

i maximální permeabilita µmax a vysoký elektrický odpor R. 

3.1.2 Křemíkové oceli Fe-Si 

 

V prvním desetiletí 20. století byly prvně vyrobeny ocelové plechy legované křemíkem 

s obzvláště příznivými vlastnostmi pro konstrukci magnetických jader. Křemíková ocel je 

tedy slitina ţeleza a křemíku. Ocel na výrobu těchto plechů musí být co nejčistší. Křemík 

vytváří stabilnější oxidy i nitridy, čímţ na sebe váţe kyslík i dusík. Protoţe tyto sloučeniny 

jsou hmotnostně poměrně lehké, snadněji přecházejí do strusky jiţ v průběhu výroby oceli. 

Kromě toho se v přítomnosti křemíku zmenšuje rozpustnost uhlíku v Fe, a tím precipitace 

karbidů z feritu hraje menší roli. Křemík také podporuje vznik hrubozrnné struktury a tím 

vším sniţuje magnetickou hysterezi, tedy hysterezní ztráty; zároveň činí ocel méně náchylnou 

ke stárnutí. Stárnutí se zde projevuje především postupným růstem měrných ztrát s časem [2]. 
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Hlavním úkolem křemíku v ţeleze je zvýšení elektrického odporu, čímţ se omezují ztráty 

vířivými proudy při magnetování střídavým proudem. Křemík zvyšuje permeabilitu, sniţuje 

koercivitu, anizotropii a měrné ztráty při střídavém magnetování. 

 

Příznivé vlastnosti křemíku stoupají s jeho obsahem v ţeleze. Mnoţství křemíku je ale 

omezeno, protoţe se zvyšujícím se obsahem křemíku sice stoupá odpor, ale současně se 

zvyšuje tvrdost a hlavně křehkost materiálu, coţ zvyšuje obtíţnost jak jejich výroby (obtíţné 

je potom především válcování), tak i jejich zpracování (lisování). Do obsahu 2,5 hm.% 

křemíku se plasticita oceli příliš nemění, ale pak jiţ rychle klesá. Hranice technologické 

válcovatelnosti je 4,5 hm.% křemíku (prakticky je ocel za studena tvařitelná do 3,5 hm.% 

křemíku). Se stoupajícím mnoţstvím křemíku současně klesá i pouţitelná pracovní 

magnetická indukce, protoţe s rostoucím křemíkem klesá polarizace nasycení [1]. Vliv 

obsahu křemíku na hustotu a magnetickou indukci nasycení (Bmax) je znázorněn na obr. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Vliv obsahu Si na Bmax a ρ, dle [1] 

 

Křemíkové oceli mají obrovský význam, protoţe vyuţití plechů a pásů vyrobených z těchto 

ocelí v elektrotechnice je velice široké a rozmanité. Z křemíkových ocelí se vyrábějí ve 

velkém mnoţství plechy na magnetické obvody elektrických strojů točivých i netočivých 

a různých přístrojů. Pouţití plechů a pásů pro elektrotechniku vyrobených z křemíkové oceli 

se liší podle usměrnění struktury, podle které se plechy dělí na orientované a neorientované, 

jak bude uvedeno níţe v této diplomové práci.  
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Křemík zuţuje oblast existence austenitu a od 2,5 hm.% křemíku jiţ nenastává přeměna α – γ, 

takţe ocel je feritickou. Na obr. 3 je znázorněn rovnováţný diagram slitin ţeleza a křemíku do 

10 hm.%. Nicméně pokud není ocel vakuově oduhličená, působí uhlík jakoţto austenitotvorný 

prvek v opačném směru, takţe i oceli s vyšším obsahem Si a obsahem C 0,02 – 0,05% mají 

při válcování za tepla dvoufázovou strukturu. V těchto případech je uhlík odstraněn aţ při 

oduhličovacím ţíhání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Rovnováţný diagram Fe – Si, dle [2] 

 

3.2 Rozdělení plechů a pásů pro elektrotechniku 

 

Materiály s magnetickými vlastnostmi, které jsou výrazně směrově závislé, se nazývají 

orientované neboli anizotropní. Pokud se magnetické vlastnosti se směrem prakticky nemění, 

materiály jsou neorientované neboli izotropní. Anizotropie magnetických vlastností 

elektrických ocelových plechů a pásů je zaloţena na krystalové anizotropii ţeleza. Ţelezo 

a jeho slitiny krystalizují v kubické soustavě (jak prostorově centrované KSC, tak plošně 

centrované KPC). Dále budeme hovořit pouze o KSC. Hrana krychle je směrem nejsnadnější 

magnetizace (směr ˂100˃). Směr tělesové úhlopříčky v krychli je naopak magneticky 

nejméně příznivý ˂111˃. Tato skutečnost je znázorněna na obr. 4. 
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Obr. 4 Znázornění magnetických vlastností pro směry ˂100˃, ˂110˃ a  ˂111˃, dle [3] 

 

Základním rozdělením plechů a pásů pro elektrotechniku je tedy na materiály: 

 orientované (grain-oriented) – GO – ideální textura: Gossovo uspořádání, směr snadné 

magnetizace ˂001˃ v podélné ose pásu, povrch pásu rovnoběţný s {110} 

 neorientované (non grain-oriented) – NGO – bez přednostní orientace 

 

Neorientované plechy lze ještě dále rozdělit na: 

 plechy a pásy dodávané ve vyţíhaném stavu (full-finished) – dodáváno v plně 

zpracovaném stavu, tedy jiţ s garantovanými magnetickými vlastnostmi, 

 plechy a pásy dodávané v nevyţíhaném stavu (semi-finished) – finální tepelné 

zpracování pro dosaţení garantovaných magnetických vlastností je realizováno 

u zákazníka. 

3.2.1 Orientované materiály 

Transformátorové křemíkové oceli s orientovanou strukturou jsou jedním z nejvíce 

technologicky vyspělých výrobků z oceli, vyráběných v masovém měřítku. Často bývají 

označovány jako GOES plechy a pásy (Grain Oriented Electrical Steel). Plechy jsou vyráběny 

s vysokou indukcí (dále jen HGO, nebo HiB) a konvenční s niţší indukcí (dále CGO). 

Orientované Fe-Si materiály mají polykrystalickou strukturu, ve které jsou krystaly 

orientovány do nejpříznivějšího směru z pohledu směru snadné magnetizace. Většina krystalů 

(zrn) je orientována tak, ţe hrana elementární buňky je rovnoběţná se směrem válcování. 
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Intenzita magnetického pole H 
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V tomto směru má pás nejlepší magnetické vlastnosti. S rostoucí odchylkou od tohoto směru 

se magnetické vlastnosti zhoršují. U standardních materiálů je tato odchylka jednotlivých zrn 

od směru válcování do 7°, u materiálů s vysokou permeabilitou do 3°. Materiál je tedy 

magneticky anizotropní. Tato vlastnost ovlivňuje konstrukci magnetického obvodu, která 

musí být navrţena tak, aby průběh magnetického indukčního toku byl převáţně shodný se 

směrem válcování pásu. GOES se dnes vyrábějí sloţitým výrobním procesem, který zahrnuje 

účinný růst vybraných zrn. Jsou vyráběny pouze válcováním pásů za studena a vícenásobným 

ţíháním v kombinaci s oduhličením. Tyto materiály se pouţívají tam, kde indukce nemění 

svůj směr jako např. v transformátorech [1]. Transformátory jsou zařízení, která přenášejí 

elektrickou energii mezi dvěmi cívkami, které jsou elektricky odizolované, ale propojené 

magneticky (pomocí magnetického jádra vyrobeného z GOES pásu). Díky menším měrným 

ztrátám a větší pracovní magnetické indukci těchto pásů je moţno zmenšit rozměry 

a hmotnost výrobku a tím i cenu. Velikost zrna je několik milimetrů aţ centimetrů. Obsah 

křemíku se pohybuje mezi 2,8 aţ 3,2 hm.%.  

 

Existují dva druhy orientovaných ocelí:  

 pásy s Gossovou texturou 

 pásy s kubickou texturou 

 

3.2.1.1 Pásy s Gossovou texturou 

 

Pásy s Gossovou texturou (= krychle na hraně) mají pouze jeden směr snadného magnetování 

a tím je směr válcování, kdeţto ve všech ostatních směrech jsou ztráty podstatně vyšší. To 

znamená, ţe mají převáţnou většinu zrn orientovanou tak, ţe krystalografická rovina {110} 

leţí v rovině plechu a krystalografický směr <001>, tj. hrana krychlové buňky, je rovnoběţný 

se směrem válcování. Ve směru <001> je magnetizace ţeleza nejsnazší, a proto při tomto 

směru magnetování (tj. ve směru válcování) je dosahována nejvyšší permeabilita a měrné 

(hlavně hysterézní) ztráty jsou ve srovnání s plechy izotropními sníţeny [2]. Vyrábějí se 

průmyslově. Znázornění Gossovy textury je na obr. 5. 
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Obr. 5 Gossova textura {110} ˂001˃ 

 

Gossova textura nese název podle svého vynálezce Normana P. Gosse. Norman P. Goss               

(4. února 1906 - 28. října 1977) byl vynálezce a badatel z Clevendu v Ohiu. V roce 1935 

patentoval metodu pro zisk orientovaných ocelových plechů, které měly vysoce anizotropní 

magnetické vlastnosti. 

 

3.2.1.1.1 Použití pásů s Gossovou texturou 

 

Orientované transformátorové pásy se pouţívají nejčastěji pro střední a velké transformátory, 

kde magnetický tok teče jedním směrem. Dále se také vyuţívají u velkých točivých strojů. 

Poţadavky na vlastnosti GOES pásů vyplývají z funkce transformátoru: 

- dlouhodobá spolehlivost a neměnnost vlastností (ţivotnost 30 let a více); 

- co nejniţší ztráty energie při transformaci; 

- nízký hluk. 

GOES plechy pro výrobu jader transformátorů musí tedy splňovat tyto parametry: 

- co nejniţší ztráty, 

- co nejvyšší magnetickou polarizaci, 

- poţadované geometrické a mechanické vlastnosti (rovinnost, tolerance aj.), 
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- oboustrannou izolační vrstvu, zabraňující vzniku vířivých proudů mezi jednotlivými 

lamelami (přístřihy) jádra. 

 

Další generací orientovaných křemíkových ocelí s výrazně lepšími vlastnostmi jsou materiály 

s vysokou indukcí označované HGO, resp. HiB (high induction), u nichţ se průměrná 

dezorientace krystalů sníţila z 9° na 3°od orientace ideální a velikost zrna se zvýšila ze 3 na 9 

mm [1]. 

 

3.2.1.2 Pásy s kubickou texturou 

 

Pásy s kubickou texturou mají krystaly orientovány tak, ţe materiál má dva směry snadné 

magnetizace, které jsou na sebe kolmé. Kubickou texturu lze popsat následovně {100} ˂001˃. 

V rovině válcování (tj. v rovině plechu) leţí jedna ze stěn krychle kubického krystalu, při 

čemţ zároveň směr jedné ze tří hran této krychle se kryje se směrem válcování. Směr druhé 

hrany krychle (směr příčný), kolmý ke směru válcování, leţí rovněţ v rovině válcování. 

Výsledkem je minimální anizotropie magnetických vlastností, coţ je výhodné pro točivé 

stroje. Tento typ pásů je zatím stále ve stádiu vývoje. Kubická textura je vykreslena na obr. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Kubická textura {100} ˂001˃ 
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3.2.2 Neorientované plechy a pásy 

 

Neorientované materiály se také nazývají izotropní materiály. Dříve se také nazývaly 

dynamové plechy. Izotropní materiály mají magnetické vlastnosti přibliţně stejné ve všech 

směrech v rovině válcování a pouţívají se tam, kde vektor indukce mění při magnetování svůj 

směr v čase (motory, generátory). Neorientované křemíkové pásy se pouţívají také pro malé 

transformátory, tlumivky apod., kdy rozměry a energetické ztráty nejsou rozhodující. 

Vyuţívají se pro magnetické obvody ve sdělovací a silnoproudé elektrotechnice. Plechy 

s neorientovanou strukturou byly nejdříve válcovány pouze za tepla. U těchto plechů je 

důleţitá i zpracovatelnost, z tohoto důvodu se sloţení modifikuje v širším rozmezí (např. 

obsah křemíku 1 – 3,5 hm.%). Velikost zrna se pohybuje mezi 20 a 200 µm. 

Izotropie magnetických vlastností v neorientovaných elektrotechnických ocelových pleších        

 a  pásech je významně ovlivněna technologií výroby, závisí tedy na válcování za tepla, 

válcování za studena a konečném ţíhání. K dnešnímu dni nebylo moţné vyrobit 

elektrotechnické ocelové plechy a pásy s naprosto izotropními vlastnostmi. 

Pro některé zvláštní druhy pouţití se vyrábějí za tepla válcované elektrotechnické plechy se 

speciálními vlastnostmi, např. se zaručenou hodnotou indukce nebo permeability v slabých 

nebo středně silných magnetických polích [2]. 

 

Dřívější křemíkové plechy válcované za tepla jsou dnes jiţ nahrazeny pásy z křemíkové oceli 

válcovanými za studena (dynamové plechy válcované za studena). Tvorba Gossovy textury je 

zde potlačena. Rozdíl je v lepší jakosti povrchu, malé toleranci tloušťky a velmi dobré 

zpracovatelnosti. Kromě snadné lisovatelnosti je výhodné, ţe rozdíl magnetické indukce mezi 

podélným a příčným směrem je pouze kolem 10%. Pouţívané tloušťky těchto pásů jsou 

nejčastěji 0,65; 0,50; 0,35 mm a někdy i tenčí. Pásy jsou obvykle dodávány s kontinuálně 

nanesenou organickou nebo organicko-anorganickou izolací povrchu zlepšující razitelnost. 

Z těchto plechů se razí výlisky různých tvarů pro točivé stroje, malé transformátory, spínače 

a relé [1]. 
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3.3 Základní standartizace Si-ocelí pro elektrotechniku z hlediska použití 

 

ČSN EN 10341 – Plechy a pásy pro elektrotechniku válcované za studena z nelegovaných 

a legovaných ocelí dodávané bez závěrečného ţíhání = tzv. „semi-processed“, tloušťky: 0,50 

a 0,65 mm 

 

ČSN EN 10106 – Plechy a pásy pro elektrotechniku izotropní válcované za studena dodávané 

v tepelně zpracovaném stavu = NGO – dynamo plechy, tloušťky: 0,35; 0,50; 065 a 1,00 mm 

 

ČSN EN 10107 – Plechy a pásy pro elektrotechniku anizotropní dodávané v tepelně 

zpracovaném stavu = GOES – trafo plechy (Grain Oriented Electrical Steel) = CGO a HGO 

 

3.4 Vlastnosti elektrotechnických ocelových pásů a plechů 

 

 

V podstatě jde říci [3], ţe pro elektrotechnické ocelové plechy a pásy jsou důleţité stejné 

vlastnosti jako pro klasické ocelové plechy. Nicméně elektrotechnické ocelové plechy se 

odlišují od klasických plechů a největší důleţitost u nich hrají, jak jiţ bylo výše zmíněno, 

magnetické vlastnosti, především měrné magnetické ztráty, magnetická polarizace (indukce) 

a permeabilita. Důleţité vlastnosti jsou uvedeny v tabulce 1 níţe.  
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Tabulka 1: Charakteristiky elektrotechnické oceli, dle [3] 

 

Elektrotechnické ocelové plechy a pásy s neorientovaným zrnem se vyrábějí hlavně ve 

tloušťkách 0,50 a 0,65 mm , ale běţné jsou také 0,10 mm, 0,20 mm, 0,35 mm a 1,00 mm. 

Běţná tloušťka pásu pro elektrotechnické ocelové plechy a pásy s orientovaným zrnem je 0,35 

mm, 0, 30 mm, 0,27 mm a - zejména pro vysoce kvalitní výstupní transformátory - 0,23 mm, 

u takových tlouštěk jsou zvláštní nároky na sloţitý proces válcování za studena (ve zvláštních 

případech, jsou i jiné tloušťky, např. 0,18 mm u vinutých transformátorů ). 

Elektrotechnické ocelové plechy a pásy musí být pokryty izolační vrstvou, aby byl potlačen 

vznik vířivých proudů. Vrstvy laku na anorganické nebo organické bázi, které se běţně 

pouţívají pro neorientované elektrické ocelové plechy a pásy, způsobí zvýšení ţivotnosti 

nástroje. U orientovaných elektrotechnických ocelových plechů a pásů se nanáší anorganický 

 

  Geometrické vlastnosti: 

 Šířka 

 Tloušťka, mezní úchylky tloušťky 

 Rovinnost 

 Činitel zaplnění 

 

 

  Mechanicko-technologické vlastnosti: 

 Mez kluzu  

 Pevnost v tahu  

 Tvrdost, taţnost  

 Razitelnost 

 

 

  Další materiálové vlastnosti: 

 Chemické sloţení 

 Tepelná vodivost  

 Elektrická vodivost 

 Izolační povlak, jeho izolační odpor 

 

 

  Magnetické vlastnosti: 

 Specifické magnetické ztráty 

 Magnetická polarizace 

 Permeabilita 
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povlak komplexního sloţení v jedné operaci s rovnacím ţíháním pásu (povlak musí být 

odolný teplotě 820°C). Tato tzv. keramická izolace kromě jiného působí tahovým napětím na 

pás. Toto tahové napětí vede k příznivé orientaci magnetických domén a tím sniţuje 

magnetické ztráty aţ o 5% u typů s vysokou permeabilitou. 

Sniţování magnetických ztrát je moţné docílit zvýšením obsahu křemíku, díky čemuţ naroste 

specifický odpor. Bohuţel s rostoucím obsahem křemíku klesá svařitelnost, takţe standardní 

typy elektrických plechů a pásů jsou vyráběny válcovacími procesy, kdy obsah křemíku 

nepřekračuje 3,4 hm. %. Pro některé aplikace je obsah křemíku zvyšován v hotovém výrobku 

procesem CVD nebo PCVD (plasma chemical vapour deposition) aţ na 6,5 hm%. Jedná se 

především o pásy nízkých tlouštěk určené pro vysokofrekvenční aplikace. 

 

3.5 Elektrotechnické ocelové plechy a životní prostředí 

 

 

Pro udrţitelné vyuţívání zdrojů energie je nutné, aby docházelo k neustálému zlepšování 

elektrotechnických ocelí. Vývoj elektrotechnických ocelí je zaměřen na výrobu takových 

typů, které budou mít optimální kombinaci technologických vlastností a zároveň přijatelné 

náklady na nákup a zpracování. V posledních desetiletích bylo dosaţeno mnoho úspěchů 

v různých vlastnostech materiálů (magnetické, mechanické, atd.) optimalizací chemického 

sloţení a metalurgie, válcování a ţíhacích technik. Účinnost elektrických systémů můţe být 

podstatně zvýšena při lepší přeměně energie s přihlédnutím k velikosti systému 

a očekávanému výkonu. To platí zejména pro neustále běţící stroje jako generátory a trakční 

motory, nové typy transformátorů pro přepravu energie a distribuci, jakoţ i pro čerpadla, 

ventilátory, hermetické motory pro kompresi apod. Zvýšení účinnosti poskytuje sníţení 

spotřeby energie. Kdyţ vezmeme v úvahu všechna tato opatření, mohou být naše přírodní 

zdroje a ţivotní prostředí zachovány udrţitelným způsobem [3]. 

 

3.6 Aplikace elektrotechnických ocelových plechů a pásů 

 

Jednou z nejdůleţitějších vlastností elektrických systémů je účinnost. Účinnost je výrazně 

ovlivněna interakcí s následujícími kritérii [3]:  
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Design 

Design neboli návrh musí obsahovat hodnoty pro magnetické modulace, tvar a tloušťku 

plechových segmentů, pracovní prostředí apod., které stanoví stavební inţenýr.  

 

Materiál 

Výběr materiálu ovlivňuje poţadované tloušťky plechu, jakoţ i případné postupy zpracování. 

Tepelné ztráty vznikající v jádře nebo v cívce určuje konstrukci chladícího systému a musí 

být instalováno tak, aby maximální přípustné teploty cívky a jádra nebyly překročeny. 

 

Zpracování 

Výrobní procesy plechů a jejich další zpracování mají za následek další ztráty v jádře 

způsobené vzniklým napětím. Výrobní postupy musí být proto vzaty v úvahu stavebními 

inţenýry jako klíčový faktor designu. Kromě toho je třeba mít na paměti, ţe ne všechny typy 

ocelí mohou být zpracovány pomocí některých z postupů, které jsou k dispozici. Například, 

svařování je zcela nevhodné pro magnetické jádra při spojení s technologií pouţití silných 

organických izolačních nátěrů. 

 

Prostředí 

Faktory prostředí ovlivňují efektivitu přímo nebo nepřímo. Přímý vliv znamená, ţe např. 

teploty jádra mohou mít bezprostřední dopad na ztráty vířivými proudy a magnetickou 

polarizaci. Nepřímé ovlivňování znamená moţnost odvodu tepla z magnetického jádra. 

Během plánování je třeba také zváţit interakci mezi pracovním médiem a materiálem 

(elektrický ocelový pás a laková izolace), např. koroze nebo olej.  

 

Účinnost elektrických strojů, jakoţ i dalších elektromagnetických součástí se stává ještě 

důleţitějším problémem budoucnosti, zejména z důvodu nových právních předpisů. Toto se 

vztahuje na: 

 světelné techniky (balasty), 

 technologie chlazení (hermetické motory), 

 průmyslové pohony. 

 

Pouţití elektrického ocelového pásu ovlivňuje především orientace zrna. Neorientované 

elektrické oceli se pouţívají na točivé stroje a orientované elektrické oceli především na 

transformátory. 
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3.7 Kvalitativní parametry oceli pro elektrotechniku 

 

Ztrátovost - je vlastnost, definovaná rozptýlenou energií, tj. energií přeměněnou na teplo 

v průběhu remagnetizace v proměnném magnetickém poli. Je sloţena z hysterezních ztrát, 

které jsou spojeny s pohybem stěn Blochových magnetických domén, a ztrát vířivými proudy, 

tj. energie rozptýlené ve formě vířivých proudů v materiálu. 

 

Velikost ztrátovosti je závislá při určité frekvenci magnetizačního proudu na tloušťce plechu 

a hodnotě magnetické indukce. Pro tloušťku plechu 0,2 mm nebo méně je dosaţeno hodnoty 

W 17/50 = 0,75 W/kg (ztráty indukce jádra 1,7 T a  frekvence 50 Hz) [4]. Norma ČSN EN 

10107 udává pro plechy o tloušťce 0,23 mm max. hodnotu W 17/50 = 1,27 W/kg.   

 

Měrné ztráty pB – jsou dány energií nutnou k přemagnetování ve střídavém poli při dané 

indukci B, fyzikálně odpovídají ploše hysterezní smyčky B=f(H). Vycházejí z celkových 

ztrát. Tato vlastnost udává energii spotřebovanou na magnetizaci 1 kg materiálu při sinusové 

magnetické indukci. Udávají se ve W.kg
-1

. 

 

Magnetická polarizace 

Magnetická polarizace vyjadřuje magnetizační schopnost - hodnotu magnetické polarizace při 

určitých hodnotách intenzity vnějšího pole [5]. 

 

                                               HBJ .0                                                                             (1) 

J …magnetická polarizace [T] 

B…magnetická indukce [T] 

μ0 … magnetická konstanta: 4π.10
-7

 [H.m
-1

] 

H … intenzita magnetického pole [A.m
-1

] 

 

Magnetická indukce BH (magnetická polarizace JH) – je odezvou materiálu na vnější pole 

o dané intenzitě H. Souvisí s velikostí přenášené energie. Magnetická indukce J800 představuje 

schopnost materiálu se polarizovat v magnetickém poli, jehoţ intenzita byla obecně stanovena 

na 800 A/m. Tato vlastnost souvisí s dokonalostí krystalografické orientace. 

 

Homma v [6] udává vztah, který se vztahuje k indukci J800 s odchylkou od ideální orientace 

Δθ: 
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                                                J800 = 2,05 – 0,025 . Δθ                                                           (2) 

 

Hodnota J800 = 2,05 odkazuje na monokrystal. U průmyslově vyráběných materiálů jsou 

uvedeny maximální hodnoty J800: 1,95 T [7], 1,955 T [8÷9], 1,98 T [10]. Typická hodnota pro 

materiál s vysokou indukcí je 1,92 T a 1,85 T pro konvenční materiál. Evropská norma ČSN 

EN 10107 [11] stanovuje pro transformátorové plechy běţnou minimální hodnotu J800 = 1,75 

T. Z rovnice (1) vyplývá, ţe přijatelná odchylka od ideální orientace je nanejvýš 5 ° pro HiB 

plechy a 8 ° pro plechy CGO. 

 

3.7.1 Možnosti ovlivnění kvality při výrobě oceli při válcování za tepla 

 

Obsah Si a Al  

S rostoucím obsahem Si a Al roste měrný odpor oceli, proto klesají měrné ztráty. Naopak 

hodnota indukce nasycení klesá. 

 

Čistota ocele  

Nečistoty oceli (oxidy, nitridy, sulfidy, karbidy, …) brzdí pohyb doménových stěn, tj. brzdí 

proces přemagnetování. Proto nečistoty sniţují indukci v nízkých polích a zvyšují měrné 

ztráty. 

 

Struktura a textura za tepla válcovaného pásu 

Struktura a textura mají významný vliv na finální vlastnosti. Optimální parametry válcování 

za tepla u orientovaných a neorientovaných pásů jsou rozdílné. 

 

3.7.2  Možnosti ovlivnění kvality při válcování za studena 

 

Tloušťka 

S klesající tloušťkou klesají měrné ztráty. Vyuţívá se především u orientovaných pásů. 

 

Velikost finálního zrna 

U orientovaného pásu se optimální velikost zrna pohybuje v rozmezí 5 – 20 mm, 

u neorientovaného pásu kolem 100 µm. 
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Dokonalost orientace 

Je významná u orientovaných pásů – klasické orientované pásy mají rozptyl orientace 

jednotlivých zrn do cca 7°, pásy s vysokou indukcí (HiB) do 3°. 

 

Vnitřní pnutí 

Působí podobně jako nečistoty v oceli, tedy zvyšují měrné ztráty. 

 

4 TECHNOLOGIE VÝROBY PLECHŮ A PÁSŮ PRO ELEKTROTECHNIKU 

4.1 Orientované pásy 

4.1.1 Základní informace 

 

Jak jiţ bylo dříve zmíněno nejpouţívanější orientované pásy pro elektrotechniku se vyznačují 

tzv. Gossovou texturou {110} ˂001˃ („krychle na hraně“). Zárodky této textury vznikají při 

válcování za tepla. K jejich úplnému rozvinutí dochází aţ při vysokoteplotním ţíhání, pokud 

primární matrice (materiál po oduhličení a primární rekrystalizaci) splňuje následující 

podmínky: 

 primární matrice je jemnozrnná (10 – 20 µm),  

 materiál obsahuje účinný inhibiční systém (obvykle precipitáty MnS a/nebo AlN, které 

dosahují velikosti cca 5 – 50 nm a hustoty 10
13

 – 10
14

 cm
-3

 [Lobanov]), který brání 

normálnímu růstu zrn, 

 primární matrice má vhodnou texturu (válcovací textura s alespoň malým obsahem 

{110} ˂001˃), 

 chemické sloţení vylučuje transformaci α – γ (obsah uhlíku musí být menší neţ 

0,005%). 

 

V průběhu vysokoteplotního ţíhání brzdí inhibitory normální růst zrna, teprve aţ při vyšších 

teplotách (cca 900°C) dochází k rozpouštění a koagulaci inhibitorů. Zrna Gossovy textury 

mají určitou energetickou výhodu oproti zrnům s válcovací texturou, které je obklopují. 

Dochází k jejich prudkému růstu (anomální růst zrna, sekundární rekrystalizace). Jednotlivá 

Gossova zrna prorostou celou tloušťkou pásu, jejich růst se tedy zastaví aţ se jednotlivá 

Gossova zrna navzájem setkají. 
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4.1.2 Přehled světových technologií 

 

Dnešní výroba transformátorových křemíkových ocelí dosáhla velmi vysokého stupně 

vyspělosti. Přední výrobci pouţívají mnoţství různých technologických moţností, které se liší 

poměrně značně, pokud jde o inhibiční fáze, které mají vliv na rekrystalizační procesy a také 

se liší parametry jednotlivých fází výrobního cyklu.  

 

Technologie jednotlivých firem se liší především pouţitým inhibičním systémem. Z toho 

potom dále vyplývají další odlišnosti, jako jsou parametry válcování za tepla (včetně teploty 

ohřevu bram) a velikost deformace při válcování za studena. Tabulka 2 ukazuje obsahy 

vybraných prvků v teplém pásu a inhibiční systém u jednotlivých světových firem. 

 

Firma C Mn S Al N Pozn.: 

Armco (CGO) 0,025 0,065 0,025 <0,002 - MnS 

Nippon Steel (HIB) 0,04 0,09 0,03 0,03 0,01 MnS + AlN 

Nippon Steel (HIB) 

Thyssen Krupp 
0,05 0,2 <0,006 0,028 0,008 

AlN (jednostupňové 

válcování) s 

nadusičením 

Kawasaki (HIB) 0,025 0,065 0,005 0,002 - 
0,025%Se, 0,030% Sb 

Mn (S+Se), Sb 

původní 

československá 

technologie (CGO) 

0,03 0,18 <0,010 0,008 0,008 
AlN (dvoustupňové 

válcování) 

technologie pouţívaná 

AM FM (CGO) 
0,03 0,25 <0,010 0,015 0,01 

Cu 0,5%, oduhličení v 

mezitloušťce 

 

 

 

Tabulka 2: Přehled obsahu vybraných prvků v hm.% a inhibičních systémů u světových firem 
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4.1.3 Základní technologie výroby orientovaného transformátorového pásu (obr. 7) 

 

 

  Původní MnS         MnS +AlN                        Čistý AlN                          AlN+ Cu                    

    technologie          (Nippon) (Nippon)                         technologie 

 

  klasické jakosti,         HiB, HGO HiB, HGO                    klasické jakosti, 

          CGO     CGO 

 

 

 

Obr. 7 Schéma základních výrob transformátorových plechů 

 

4.1.4 Úloha základních prvků v transformátorové oceli. 

 

Křemík. Hlavní legující prvek v typické transformátorové oceli je křemík ve výši cca 3 hm.%. 

Přítomnost křemíku podstatně sniţuje elektrickou vodivost oceli, a proto sniţuje ztráty 

vířivými proudy. Na druhé straně sniţuje tepelnou vodivost oceli a zvyšuje tvrdost, která má 

nepříznivé důsledky pro fungování kontinuálního lití a válcování. Bylo také zjištěno, ţe 

relativně malé zvýšení koncentrace křemíku do 3,7 hm.% brzdí sekundární rekrystalizaci [12], 

protoţe seskupení inhibitorů jsou větší a méně brání růstu zrn během primární rekrystalizace. 
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Z tohoto pohledu je výše obsahu křemíku 3 hm.% povaţována za optimální. Také z pohledu 

tvařitelnosti je vhodné mnoţství křemíku menší neţ 3,4 hm.%. 

 

Uhlík. V konečném výrobku z transformátorového plechu by měl být obsah uhlíku co 

nejniţší, aby se zabránilo stárnutí – vylučování karbidů souvisí se zhoršením magnetických 

vlastností. Jako přípustné se uvádějí koncentrace uhlíku méně neţ 0,005 hm.%. Nicméně 

řízený obsah uhlíku hraje během výrobního cyklu důleţitou a pozitivní roli [7]: 

- během ohřevu bram před válcováním za tepla mnoţství uhlíku ve výši aţ 0,1 hm.%, 

zabraňuje nadměrnému růstu zrn, 

 - během válcování za studena má obsah uhlíku větší neţ 0,01 hm. % uhlíku pozitivní vliv na 

strukturu plechu. 

  

Konečné odstranění uhlíku pod 0,003 hm.% se odehrává během oduhličovacího ţíhání. Je to 

spojitý proces, a pás je v oblasti nejvyšší teploty (obvykle 820 °C) na krátkou dobu (měřeno 

v minutách). Při oduhličení ve finální tloušťce je doba oduhličení na úrovni do 2 minut 

(difuze uhlíku k povrchu je relativně rychlá), při oduhličení v mezitoušťce 0,65 mm se tato 

doba prodluţuje na přibliţně 7 minut. Během oduhličovacího ţíhání probíhá současně 

primární rekrystalizace. 

 

V čistém ţeleze je oblast stability γ fáze mezi teplotami 912 a 1394°C [13]. V binárním 

diagramu  Fe-Si je jednofázová oblast stability γ fáze limitována obsahem křemíku 1,9 hm.%. 

Přítomnost uhlíku ovlivňuje oblast existence austenitu [14-15]. Oceli s obsahem křemíku ve 

výši 3 hm.%, kdyţ je obsah uhlíku cca 0,05 hm.% při ochlazování po válcování za tepla, 

podléhají částečně transformaci α-γ. V případě inhibitoru MnS, který je snadno rozpustný 

v austenitu, je toto negativním jevem, protoţe to způsobuje nehomogenní distribuci MnS 

a vytváří podmínky pro abnormální růst zrn nepříznivé orientace v průběhu příštího ohřevu. 

 

V případě AlN jako hlavního inhibitora (ve výrobě oceli HiB) je nutné k výrobě určité 

mnoţství austenitu (asi 40 aţ 50% objemu), protoţe v této fázi se rozpouští mnohem větší 

mnoţství AlN. Optimální obsah uhlíku je z tohoto pohledu  0,06 - 0,07 hm.%. 

 

Mangan. Mangan zvyšuje plasticitu oceli při válcování za tepla, a také sniţuje elektrickou 

a tepelnou vodivost. Mangan je u některých technologií také hlavní součástí sekundární fáze 

(inhibitoru typu MnS). 
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Cín. Cín segreguje na hranicích zrn kovu, stejně jako na povrchu částic inhibitoru. Tímto 

způsobem stabilizuje velikost zrna v průběhu počáteční stabilizace. Zároveň se jedná 

o stabilizaci částic inhibitoru, které nerostou. Podobný účinek jako cín mají také antimon 

a bismut. Všechny tyto prvky ale degradují mechanické vlastnosti oceli. Maximální 

koncentrace cínu pouţívaných v průmyslových podmínkách je 0,5 hm.% [16]. 

 

Měď. Měď v mnoţství do 0,5% je přínosem pro kvalitu povrchových vrstev oxidů, které se 

vyvíjí v průběhu oduhličovacího ţíhání. Tato vrstva obsahuje oxidy ţeleza, křemíku, hliníku, 

cínu a mědi. Bylo zjištěno, ţe měď potlačuje škodlivé účinky cínu na povrchu [16]. Měď tvoří 

sulfid mědi v oceli CuxS (x = 1,8 aţ 2), který se chová jako další inhibitor. Vysoká 

rozpustnost sulfidu je příčinou, ţe je jako první rozpuštěn při válcování. V jeho přítomnosti se 

dosahuje lepšího rozptylu sulfidu manganu MnS  [17].  

 

U technologie AM FM má měď (v kombinaci s pomalým ohřevem) výrazný vliv na primární 

rekrystalizaci. Následná sekundárná rekrystalizace díky tomu vykazuje ostřejší Gossovu 

texturu.  

 

Hliník. Hliník se z chemického hlediska vyskytuje ve dvou formách: 

- jako součást tuhého roztoku nebo sraţeniny AlN – forma rozpustná v kyselinách, 

- jako součást nekovových vměstků na bázi Al2O3 - formy nerozpustné v kyselině.  

 

Nerozpustné inkluze oxidu hlinitého Al2O3 jsou pro transformátorovou ocel negativní, 

protoţe sniţují mobilitu hranic magnetických domén. Jejich odstranění ve výrobním cyklu je 

nemoţné. Nicméně nitrid hliníku má velmi důleţitou funkci jako inhibitor růstu zrna.  

 

Niob. Hulka [18] prokázal, ţe v laboratorních podmínkách způsobí přidání 0,09% niobu vznik 

značného mnoţství zrn s Gossovou texturou - aţ 80%, po válcování za studena. Podobně 

působí také vanad ve výši aţ 0,1 hm.% [19]. 

 

4.1.5 Role precipitátů ve vývoji Gossovy textury 

 

Turnbull [20] ukázal, ţe bez účasti částic sekundární fáze (precipitátů) je nemoţné získat 

odpovídající texturu oceli. Vzhledem k zásadní roli rozptýlených částic sekundární fáze 
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v procesu tvorby Gossovy textury je kontrola jejich počtu a velikosti určujícím faktorem pro 

kvalitu výrobku. Fáze pouţívané jako podstatné inhibitory, tj. především MnS a AlN jsou              

v tekuté oceli obsahující asi 3 hm.% křemíku rozpuštěny, na rozdíl od oxidů a silikátových 

produktů dezoxidace, a precipitují teprve během tuhnutí a v pevného skupenství. 

 

Sekundární fáze plní funkci inhibitorů a výrazně zpomalují normální růst zrn (primární 

rekrystalizace), který probíhá při teplotách 900 aţ 950°C. Síla fmax [N] působící na potlačení 

pohybu hranic zrn dle Zenera [21] závisí na mnoţství inhibitoru vyjádřeném jeho objemovým 

podílem c a poloměrem precipitátů r:   

                                                            
r

c
f

..3
max                                                                   (3) 

σ  - mezifázová povrchová energie inhibitoru [J.m
–2

]. Také se pouţíval termín účinnost 

inhibitoru, popsaný empirickým vzorcem: 

                                                                                                                                (4) 

Poţadované hodnoty účinnosti inhibitoru jsou 400 ÷ 1300 cm
-1

. 

 

Důleţitý pro účinnost inhibitoru je také vztah mezi počtem a velikostí zrn po primární 

rekrystalizaci. Pokud je vzdálenost mezi částicemi inhibitoru podobná velikosti zrna, pak 

existují předpoklady pro jejich silný brzdný účinek ve stádiu normálního růstu zrn (dle 

Lobanova velikost 5 – 50 nm, hustota 10
13

 – 10
14

 cm
-3

).  

 

4.1.6 Význam jednotlivých technologických operací při výrobě orientovaného 

transformátorového pásu [5] 

 

Výroba ocele 

Příprava oceli na výrobu transformátorových plechů s orientovaným zrnem musí brát v úvahu 

dva hlavní aspekty: 

- odpovídající chemické sloţení a vysokou čistotu, 

- podmínky pro přípravu rozptýlené fáze inhibitoru, a to především MnS (Se), AlN nebo 

obou těchto fází. 

Snahou je tedy vyrobit ocel co nejčistší s definovaným obsahem prvků tvořících inhibiční 

systém (Mn a S a/nebo Al a N, případně dalších – Se, Sb, B, …). Velmi důleţité je mnoţství 



25 

uhlíku, který řídí podíl austenitu při ohřevu bram a válcování za tepla. Mezi škodlivé prvky 

patří především ty, které jsou schopny vytvořit stabilní precipitáty (oxidy, nitridy,…). Mezi 

tyto prvky patří především O, Ti, Nb, Ca a  další. 

 

Nastavení hladiny dusíku.  

Koncentrace dusíku v ocelovém kontislitku určená k dalšímu zpracování by měla být kolem 

100 ppm. V případě metody vyuţívající sulfidů není nutné přidávat do oceli takové mnoţství 

dusíku a jeho koncentrace by měla zůstat na úrovni 30-50 ppm. Obsah dusíku v surovém 

ţeleze je obvykle na úrovni 30-60 ppm, a po konvertorovém procesu ocel obsahuje asi 

30 ppm dusíku. Rozhodující vliv na konečnou koncentraci dusíku v kontislitku mají obvykle 

sekundární metalurgické operace, tj. dezoxidace v pánvi, čištění probublávajícím argonem 

a vakuování. 

 

Pro dosaţení poţadované úrovně asi 100 ppm při pouţití inhibitoru AlN, by měla být 

sledována koncentrace dusíku v průběhu výrobního cyklu, doplněná přísadou materiálů 

obsahujících dusík, především se jedná o dusíkatý feromangan. 

 

Kontilití 

Kontilití u těchto ocelí je značně sloţitější neţ u ocelí běţných jakostí. Oceli, obsahující 

3 hm.% křemíku mají nízkou tepelnou vodivost, coţ můţe mít za následek vznik trhlin, pokud 

by došlo k nevhodnému chlazení kontislitků. Precipitace v průběhu chlazení a velikost zrna 

ovlivňují vývoj struktury v dalších operacích zpracování těchto ocelí. 

 

V těchto ocelích je silná tendence k nadměrnému růstu zrna, především při ohřevu na teplotu 

válcování a také segregace inhibitorů do středu tloušťky kontislitku. Podmínky jsou takové, 

aby během kontinuálního lití [22] nedocházelo k velkým změnám chemického sloţení. 

 

Ohřev bram 

Při ohřevu bram je důleţité, aby došlo k rozpuštění inhibitorů. Inhibitor MnS vyţaduje 

k rozpuštění teplotu kolem 1350°C aţ 1400°C, při této teplotě dojde ke vzniku tekuté strusky. 

Z toho důvodu je nutné občas vyčistit bramovou pec. Tyto informace jsou platné pro původní 

technologii s inhibitorem MnS a také pro první technologii HiB, která vyuţívala jako 

inhibičního systému kombinaci MnS a AlN (technologie Nippon steel). 
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Aby došlo k rozpuštění inhibitoru AlN je dostačující teplota okolo 1250°C. Důleţitou 

podmínkou je přítomnost austenitu, z důvodu snadnějšího rozpouštění dusíku v austenitu. 

U technologie Nippon Steel (zde je jako inhibiční systém pouţíván čistý AlN, mnoţství 

Al ~ 0,030%) je proto nutné navýšit obsah uhlíku na 0,050% (větší mnoţství austenitu). 

 

Válcování za tepla 

Hlavním úkolem válcování za tepla je sníţení tloušťky výchozího polotovaru. V průběhu 

válcování za tepla musí dojít také k precipitaci inhibitorů (MnS, AlN,…) ve vhodné velikosti 

(precipitáty dosahující velikosti maximálně 50 nm) během ohřevu. Zároveň by mělo dojít 

k vytvoření vhodné struktury a textury (smyková deformace údajně vytváří v povrchové 

vrstvě zárodky Gossovy textury, zrno by nemělo zcela rekrystalizovat ani být příliš velké – 

toho se dociluje vyšší deformací na poslední stolici, doválcovaní teplotou kolem 880°C, 

rychlým chlazením na výběhu po válcování). Niţší teplota svinování neţ 600°C je nutná, aby 

nezhrubly inhibiční fáze. K výrobě jemných, rovnoměrně rozprostřených částic sekundární 

fáze je nutná tzv. normalizace (např. po dobu 3 minut při teplotě 1150°C) a chlazení plechů 

válcovaných za tepla ve vysoké rychlosti, řádově 5 °C/s, a to zejména v rozsahu teplot 

600 ± 200°C. 

 

U technologie pouţívané ve firmě ArcelorMittal Frýdek-Místek (AM FM), na jejichţ 

vzorcích bude provedena experimentální část diplomové práce, se vyţaduje obsah austenitu 

při doválcování kolem 5 aţ 8%. Důsledkem jsou útvary zbytkového austenitu v teplém pásu.  

 

Vstupní žíhání 

Obecně lze konstatovat, ţe zajišťuje homogenitu pásu, u technologie ArcelorMittal Frýdek-

Místek se nepouţívá, protoţe není nutné.  U technologií HiB se pouţívá z důvodu částečného 

rozpuštění inhibitorů a jejich následné precipitace, přičemţ je důleţité definovat chlazení po 

ohřevu na teplotu 1150°C. 

 

Obsah uhlíku u všech pouţívaných technologií způsobuje částečnou přeměnu α→γ, proto 

obvykle nedochází ke zhrubnutí zrna. 

 

Válcování za studena 

U válcování za studena je moţné pouţít dva různé postupy. Prvním postupem je válcování 

přímé (Nippon Steel Technology) a druhou alternativou je dvoustupňové válcování 
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s rekrystalizačním ţíháním. Typ válcování za studena volíme podle pouţité technologie. 

Válcování za studena má významný vliv na texturu. 

 

Technologie AM FM vyuţívá válcování dvoustupňové. Při meziţíhání dochází současně 

k oduhličení. Díky tomu dojde ke sníţení obsahu uhlíku na poţadovanou úroveň ˂ 0,004%. 

 

U technologie HiB se vyuţívá válcování přímé, tzn. z teplého pásu se válcuje přímo na finální 

tloušťku pásu. Technologie Nippon Steel (pouţívá jako inhibitor čisté AlN) navíc vyuţívá 

tzv. „teplé válcování“, kdy se válcování za studena provádí za teploty 200°C, kdy dochází 

k dynamickému deformačnímu stárnutí, tj. vyloučení uhlíku (aţ 0,06%), který zůstal v tehém 

roztoku díky rychlému chlazení po vstupním ţíhání teplého pásu, coţ ovlivní válcovací 

texturu. 

 

Oduhličovací žíhání 

Oduhličovací ţíhání se provádí při teplotě 800 ÷ 850 ° C ve vlhčené vodíko-dusíkové 

atmosféře s poměrem pH2O/pH2 0,03 – 0,05. Odstraněním uhlíku dojde k vytvoření 

jednofázové feritické struktury. V tuto dobu zároveň dochází k primární rekrystalizaci. U 

technologií s oduhličením ve finální tloušťce (MnS technologie, jednostupňové technologie) 

je v rámci této operace nanášena termická izolace (MgO). 

 

Cílem oduhličujícího ţíhání je: 

- sníţit obsah uhlíku v páse z 0,025 – 0,040 hm.% na méně neţ 0,004 hm.%; 

- vytvořit na povrchu pásu řízenou vrstvu fayalitu (Fe2SiO4) – provádí se v průběţných 

pecích, v AM - FM na dvoupásové oduhličovaní lince, probíhají tam tyto chemické 

reakce: 

C + H2O = CO + H2 (oduhličení),                                                                     (5) 

Si + 2 H2O = SiO2 + 2H2, (6) 

Fe + H2O = FeO + H2, (7) 

2FeO + SiO2 = Fe2SiO4 (vznik fayalitu); (8) 

- reakce probíhají ve směsi atmosfér: vodík (H2) + dusík (N2) + vodní pára (H2O) při 

teplotách 780 – 850°C; 

- doba potřebná pro oduhličení pro mezitloušťku pásu 0,65 – 0,60 mm se pohybuje 

kolem 5 – 7 minut a závisí na obsahu uhlíku v páse; 

- důleţitá je také čistota povrchu (odmaštění); 
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- vznikající fayalit blokuje (ztěţuje) vlastní oduhličující reakci; 

- tloušťka a chemické sloţení fayalitu (poměr SiO2 : FeO) mají zásadní vliv na pozdější 

tvorbu forsteritu (Mg2SiO4) a jeho přilnavost; 

- je nutné pečlivě dodrţovat technologické parametry na oduhličovací lince, zejména 

poměr parciálních tlaků pH2O/pH2. 

 

Při technologii AM FM je po oduhličovacím ţíhání pás válcován na finální tloušťku, následně 

dojde k odmašťování, aby hmotnost nečistot byla menší neţ 10mg/m
2
. Poté dochází 

k oboustrannému nanášení MgO, které: 

- slouţí jako separátor – zabraňuje svaření svitků při VTŢ; 

- reaguje při VTŢ s fayalitem na forsterit – základová vrstva pro nanášení izolačních 

povlaků; 

- umoţňuje průnik ochranné atmosféry (např. H2, N2, H2 + N2) mezi závity svitků při 

VTŢ; 

- podporuje rafinaci při VTŢ – odstranění síry a dusíku při teplotě 1150 – 1200 °C. 

 

Nános MgO musí být rovnoměrný z obou stran, bez pruhů a poškození. 

 

Vysokoteplotní žíhání (VTŽ) 

Fáze vysokoteplotního ţíhání [23]: 

1) dehydratační výdrţ na teplotě 450°C; 

2) řízený ohřev na teplotu 1150 – 1200°C; 

3) rafinační výdrţ při 1150 – 1200°C. 

Tyto jednotlivé fáze jsou vyobrazeny na diagramu na obr. 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Digram pro VTŢ, dle [23] 



29 

Při teplotě cca 350°C začíná dehydratace. Při teplotách kolem 600°C dochází u technologie 

AM FM k primární rekrystalizaci. Důleţitým faktorem je pomalá rychlost ohřevu, kdy se 

předpokládá, ţe dojde ještě před primární rekrystalizací k vyloučení mědi na dislokacích, coţ 

příznivě ovlivní texturu primární matrice. Současně také dochází k postupnému rozkladu 

nitridů křemíku, který vznikl při odkličovacím ţíhání v původních oblastech produktů 

rozpadu austenitu, a v důsledku difúze dusíku a hliníku dochází ke vzniku nitridů hliníku. 

U ostatních technologií došlo k primární rekrystalizaci jiţ v průběhu oduhličovacího ţíhání. 

 

Při ohřevu na teploty vyšší neţ 900°C probíhá dále u všech typů technologií sekundární 

rekrystalizace, při které dojde ke vzniku poţadované Gossovy textury {110} ˂001˃.  

 

Ve fázi rafinačního ţíhání se uskutečňuje při teplotách vyšších neţ 1100°C rafinace dusíku 

a síry z kovu v atmosféře suchého 100% H2, částečně se odstraňuje i hliník (difunduje 

směrem k povrchu). Délka ţíhacího cyklu je cca 120 hodin a více. Po této rafinaci zůstávají 

v kovu pouze stabilní oxidy a nitridy ve formě vměstků, které mají negativní účinek na 

magnetické vlastnosti. 

 

Při vysokoteplotním ţíhání je vytvořena tzv. základová vrstva (glass film). Základ vzniká 

během oduhličení, kdy na povrchu pásu dojde ke vzniku tzv. fayalitu. U technologie AM FM 

je tato vrstva částečně poškozená vlivem druhého válcování. Při vysokoteplotním ţíhání se 

v počáteční fázi uvolňuje z MgO (Mg(OH)2) vodní pára, která způsobuje dodatečnou oxidaci 

povrchu pásu. Při vyšších teplotách reaguje MgO s povrchovými oxidy (SiO2) za vzniku tzv. 

základové vrstvy (forsterit Mg2SiO4), která tvoří základ budoucí elektroizolace. Vrstva 

nezreagovaného MgO se odstraní mytím a poté dojde k lehkému omoření. Dále jiţ následuje 

nanesení izolačního povlaku. 

 

Rovnací žíhání a nanášení elektrotechnické izolace 

Dalším krokem technologie výroby je vlastní nanášení izolačního povlaku. Obvyklé sloţení je 

fosforečnan hořečnatý a hlinitý, koloidní oxid křemičitý a látky stabilizující tento roztok. Po 

usušení dochází k vypálení izolace v peci při teplotách okolo 820°C, současně se vyrovnává 

zakřivení pásu po vysokoteplotním ţíhání. Malé prodlouţení pásu (do 1 mm/m) umoţní 

vyrovnat i menší vady rovinnosti (vlny).  
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Povlak musí mít dobrou přilnavost a nesmí se rozpouštět v transformátorovém oleji. Tloušťka 

izolační vrstvy je max. 2 – 3 μm. Odpor izolační vrstvy není stanoven normou. Hodnoty 

odporu i způsob jeho měření je dán dohodou mezi výrobcem a zákazníkem. Dalším 

poţadavkem izolačního povlaku je bezvadný vzhled po celé délce a šířce svitků. Povlak by 

měl být bez pruhů, odstínů šedé nebo červené barvy, bez nenanesených míst a skvrn. 

Jednotlivé vrstvy výsledného pásu jsou znázorněny na obr. 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 Nákres jednotlivých vrstev GOES pásu, dle [23] 

 

4.1.7 Rekrystalizační procesy během výroby plechů a pásů pro elektrotechniku 

 

4.1.7.1 Primární rekrystalizace 

 

 

Primární rekrystalizace bývá nejčastěji definována jako nahrazení deformovaných zrn 

souborem nových zrn bez deformace, oddělených novými hranicemi s velkým úhlem. Průběh 

primární rekrystalizace bývá srovnáván s průběhem některých fázových transformací, protoţe 

děj zahrnuje nukleaci a růst zrn; s difúzní fázovou transformací je podobný i tvar křivky 

rekrystalizovaného podílu v závislosti na čase. Křivka je uvedena na obr. 10. Tyto křivky 

zahrnují určitou nukleační dobu následovanou postupně zrychleným růstem 

transformovaného podílu a jsou zakončeny opět sníţenou rychlostí děje ve fázi styku 

sousedních zrn [25]. 
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Obr. 10 Přírůstek rekrystalizovaného podílu v závislosti na čase, dle [25] 

 

Hnací silou primární rekrystalizace je uloţená energie po deformaci, téměř výlučně obsaţená 

v napěťových polích kolem dislokací, které vznikly při plastické deformaci. Vedle uloţené 

energie působí na hranice zrn další hnací síly (např. energie hranic zrn, povrchová energie, 

atd.), ale i brzdící účinky (zakřivení hranice, inkluze a jiné částice či atomy rozpuštěných 

příměsí) [25]. Velikost zrna po primární rekrystalizaci lze dle známých zákonitostí pro 

nukleaci a růst rekrystalizovaných zrn především ovlivnit deformací při válcování, teplotou, 

výdrţí na teplotě a rychlostí ohřevu. Významnou roli má rovněţ stabilizační fáze [27]. 

 

Při primární rekrystalizaci oceli mohou zrna vznikat migrací velkoúhlových hranic nebo 

koalescencí subzrn a migrací maloúhlových hranic. Poměr uplatnění těchto dvou mechanismů 

je dán teplotně – časovými podmínkami ohřevu oceli. Zrna vytvořená druhým mechanismem, 

mají více defektů v krystalové struktuře. 

 

Primární rekrystalizace se obvykle odehrává během oduhličovacího ţíhání, které se obvykle 

provádí při teplotě 820°C. Jemná struktura má velikost zrn mezi 10 - 40 μm. Chceme-li získat 

stabilní konečné vlastnosti, musí být po primární rekrystalizaci jednotná velikost částic 

v celém průřezu pásu. Primární rekrystalizace probíhá  kontinuálně během oduhličovacího 

ţíhání při teplotách 800 aţ 850°C po dobu asi 2 minut ve zvlhčené atmosféře 50% vodíku 

a 50% dusíku, kdy pH2O/pH2 = 0,55 (rosný bod 62°C) [7] . 

 

U technologie AM FM dochází k primární rekrystalizaci aţ během vysokoteplotního ţíhání. 
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4.1.7.2 Sekundární rekrystalizace 

 

Sekundární rekrystalizace je rozhodující etapou celého procesu, protoţe při ní dochází ke 

vzniku Gossovy textury. Sekundární rekrystalizace začne probíhat za předpokladu, ţe jsou 

splněny následující podmínky primárně rekrystalizované matrice: 

 vhodné chemické sloţení: 

- vylučující fázovou transformaci α → γ, 

- zajišťující i existenci vhodných inhibičních fází, jenţ řídí iniciaci poţadované 

textury, 

 vhodná velikost zrn – struktura musí být jemnozrnná, 

 existence malého mnoţství zárodků zrn s orientací {110} ˂001˃. 

Sekundární rekrystalizace se realizuje během vysokoteplotního ţíhání finálního pásu ve 

svitcích. S oslabením inhibitorů začne růst malé mnoţství jemných zrn se specifickou 

orientaci {110} ˂001˃ a pohlcovat zbývající zrna. Proces začíná při teplotě nad 900°C. 

Začátek sekundární rekrystalizace závisí na druhu inhibiční fáze. Jednotlivá zrna o velikosti 

nejméně 10 μm, která se nachází v hloubce přibliţně 1/5 tloušťky plechu, začnou růst: šířka 

přibliţně 100 μm a tloušťka přibliţně 50 μm (celková tloušťka plechu 200 μm). Při velikosti 

cca l mm zrno zabírá celou tloušťku plechu, a dále zvyšuje svou velikost na několik 

centimetrů aţ do kontaktu s jinými podobnými zrny [6]. Při vyšších teplotách se inhibiční 

fáze rozpouštějí, tomuto procesu se říká rafinace. 

 

Důleţitým faktorem je rychlost ohřevu [26], při rychlosti 60°C/h  dochází k nárůstu zrn 

v materiálu, objevují se ale také zrna s jinou neţ Gossovou texturou, tzv. parazitární zrna. 

Textura podobná ideální textuře je pozorována při rychlosti asi 10°C/h, ale pouţít takovou 

rychlost ohřevu je nevhodné z hlediska efektivnosti a ekonomičnosti procesu. 

 

Obecné rysy sekundární rekrystalizace shrnuje Cahn [28]: 

1. Zárodky sekundárně rekrystalizovaných zrn nevznikají novou nukleací v primárně 

rekrystalizované matrici, ale jsou to některá zrna matrice, která dále rostou. 

2. První etapa růstu velkých zrn je pomalá, existuje inkubační perioda pro sekundární 

rekrystalizaci. 

3. Podmínky, kterými se řídí výběr zrn primárně rekrystalizované matrice vhodných pro 

růst v průběhu sekundární rekrystalizace a mechanismus počáteční etapy sekundární 

rekrystalizace jsou nejméně známé z celého procesu. Všeobecně se přijímá, ţe 
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zárodky sekundárních zrn musí být větší neţ průměrná velikost primárních zrn a ţe 

musí mít orientaci odlišnou od hlavní primární textury. 

4. Musí být zajištěno účinné brzdění normálního růstu. Brzdění můţe být způsobeno 

disperzně vyloučenými částicemi nebo segregací příměsí na hranicích zrn. 

5. Struktura vzniklá sekundární rekrystalizací má vţdy výraznou texturu, která se liší od 

textury po primární rekrystalizaci. 

6. Pro započetí sekundární rekrystalizace musí být překročena limitní teplota. Největší 

sekundárně rekrystalizovaná zrna se tvoří těsně nad touto teplotou. Při vyšší ţíhací 

teplotě velikost sekundárně rekrystalizovaných zrn klesá. 

7. Hnací silou sekundární rekrystalizace ve stádiu, kdy jiţ velká zrna vznikla a rostou, je 

sniţování energie hranic zrn. Za speciálních podmínek se můţe uplatnit i vliv 

povrchové energie. 

 

4.2 Neorientovaný pás 

 

4.2.1 Základní informace k technologii výroby 

 

Cílem je vyrobit pás pokud moţno bez textury, tj. se shodnými vlastnostmi ve směru 

válcování a ve směru kolmém ke směru válcování. Základní podmínkou vzniku stavu bez 

textury je normální růst zrna. Materiál tedy nesmí obsahovat ţádné inhibitory, tj. ţádné 

nečistoty, které by brzdily růst zrna. V praxi se volí kompromisní řešení – hrubé precipitáty 

jsou méně škodlivé neţ větší mnoţství malých precipitátů, proto je v průběhu výroby snaha 

o jejich koagulaci. 

 

4.2.2 Operace, které nejvíce ovlivňují kvalitu neorientovaného pásu 

 

Výroba oceli 

 

Důleţitým faktorem u neorientovaných pásů je stejně jako u pásů orientovaných čistota oceli. 

Je tedy nutné, aby obsah S, N, O a C byl co nejniţší. Pokud není moţné vakuové oduhličení 

oceli, je oduhličení moţné i ve finálním páse. 
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Válcování za tepla 

Z hlediska precipitátů je vhodné vést válcování tak, aby došlo k jejich zhrubnutí. Je 

doporučeno sníţit teplotu ohřevu bram a zvýšit svinovací teplotu. 

 

Oduhličovaní žíhání 

Pří této operaci je nutné sníţit obsah uhlíku v páse pod 0,005%, jinak dochází k tzv. stárnutí 

(jemně vyprecipitované karbidy zhorší magnetické vlastnosti). 

 

Rekrystalizační žíhání 

Při tomto ţíhání probíhá růst zrn, coţ je z hlediska magnetických vlastností nutné. Pro jakosti 

s nízkým obsahem křemíku lze toto ţíhání spojit s oduhličovacím ţíháním. Pro jakosti 

s vysokým obsahem křemíku jsou teploty pro dosaţení plánovaných jakostí vyšší. Pouţití 

vysokých teplot je moţné nahradit technologií s kritickým úběrem. 

 

Technologie s kritickým úběrem 

Po rekrystalizačním ţíhání, případně oduhličení je pás doválcován s úběrem cca 10%. Tento 

úběr nazýváme kritickým úběrem. Po následné rekrystalizaci dochází k výraznému růstu zrn 

i při niţších teplotách. Nevýhodou je výraznější anizotropie vlastností. 

 

U pásů dodávaných v nevyţíhaném stavu (semi-finished) se vyuţívá pouze technologie 

s kritickým úběrem a materiál se dodává ve stavu po válcování. Takto zpevněný stav 

materiálu umoţní dosáhnout obvykle poţadovaných mechanických vlastností, které jsou 

u neorientovaných pásů dodávaných ve vyţíhaném stavu dosahovány legováním pomocí 

křemíku a fosforu. 

 

5 SHRNUTÍ 

 

V teoretické části byla popsána technologie výroby plechů a pásů pro elektrotechniku, a to jak 

neorientovaných, tak s orientovanou strukturou (tzv. GOES pásy). Technologie výroby 

transformátorové křemíkové oceli s orientovanou strukturou je sloţitý, vícestupňový proces, 

ve kterém dosaţení vysoké kvality vyţaduje přísnou kontrolu chemického sloţení oceli 

a struktury, tj. velikost a orientace zrn. Hlavním prvkem je jev přednostního růstu zrna 

s orientací {110} ˂001˃ při sekundární rekrystalizaci, jehoţ průběh je řízen přítomností 

precipitátů resp. sekundární fáze (inhibitory). Vzhledem k moţnému vyuţití jako inhibitoru 
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více sloučenin, zejména MnS a AlN, ale také Cu2S, MnSe, BN, Nb (C, N) atd., z nichţ kaţdá 

vyţaduje trochu jiný postup, existuje mnoho variant základního technologického cyklu. 

Rozhodnutí o pouţití inhibitoru je rozhodující pro celý proces, včetně optimálního 

chemického sloţení oceli. 

 

Výrobci transformátorů vyţadují GOES pásy se stále lepšími vlastnostmi. Konkurence na 

globálním trhu je v tomto segmentu velmi vysoká, proto u významných výrobců pracují 

specializované týmy výzkumných pracovníků s cílem zlepšit kvalitu produktů. Existuje tedy 

snaha o zdokonalení výroby GOES pásů a s tím souvisí velké mnoţství experimentů. 

 

Experimentální část této diplomové práce je věnována studiu vlivu mezitloušťky GOES pásů 

na rekrystalizační procesy a magnetické vlastnosti. 
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6 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

 

V experimentální části této diplomové práci je sledován vliv mezitloušťky GOES pásů na 

rekrystalizační procesy a magnetické vlastnosti. Experiment byl proveden ve firmě 

ArcelorMittal Frýdek-Místek. Postup zpracování křemíkových plechů byl podrobně 

analyzován v teoretické části diplomové práce. Ve společnosti AM FM jsou plechy válcovány 

na mezitloušťku 0,65 mm. V experimentální části byl proveden pokus při válcování na tři 

mezitloušťky, tj. 0,60 mm; původní 0,65 mm a 0,70 mm. Při doválcování byly poté plechy 

válcovány na finální tloušťku 0,30 mm. 

 

6.1 Chemické složení 

 

Chemické sloţení vyjadřuje druh a zastoupení atomů v dané látce. Pomocí tohoto údaje nelze 

jednoznačně identifikovat látku, protoţe nepopisuje strukturu dané látky. 

 

V prvním řádku tabulky 3 jsou uvedeny atestované hodnoty prvků (měřeno v ArcelorMittal 

Ostrava - AMO) pro tavbu 20851, ze které byly odebrány vzorky pro experiment. V dalším 

řádku je kontrolní chemie vybraných prvků stanovená v AM FM.  

 

   

 

 

 

Tabulka 3: Chemické sloţení oceli v hm.% 

 

 

 

 

 
TAVBA C Mn Si P S Cr Ni Cu Al N Al/N Ti Nb+V+Ti 

AMO 20851 0,03 0,25 3,11 0,011 0,011 0,014 0,047 0,5 0,014 0,0126 1,11 0,003 0,006 

AM FM 20851 0,025 0,25 3,08 - 0,008 - - - 0,014 0,0107 - - - 
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6.2 Rekrystalizační procesy 

 

 

Deformace za studena probíhá pod rekrystalizační teplotou, coţ je teplota, při níţ za určitou 

dobu vzniknou z deformovaných zrn nová, přibliţně rovnoosá zrna, která postupně nahradí 

deformovaná zrna v celém objemu materiálu. Původně polyedrická zrna se během deformace 

za studena prodluţují ve směru tváření a náhodná orientace mříţky se mění v usměrněnou. 

Část energie vynaloţená na plastickou deformaci kovu se v kovu ukládá, a to především 

ve formě mříţových poruch, jejichţ hustota se s plastickou deformací zvyšuje a je prvotní 

příčinou změn vlastností kovů. Jestliţe je deformačně zpevněný kov ohříván, probíhají 

v závislosti na teplotě a době ohřevu pochody, kterými se uloţená deformační energie 

uvolňuje. Kov se těmito pochody vrací do výchozího stabilního stavu s niţší energií a zároveň 

se mění jeho vlastnosti. Soubor těchto dějů je označován jako rekrystalizační pochody. Podle 

podstaty probíhajících dějů, mnoţství uvolněné energie a podle změn vlastností je moţné 

rozlišit dvě charakteristické skupiny pochodů: zotavení a rekrystalizace 25. 

 

Zotavením se v podstatě nemění mechanické vlastnosti kovu, výrazně však stoupá elektrická 

vodivost, vnitřní pnutí se sniţují, avšak deformovaná zrna se zotavením neodstraní. Při 

zotavení tedy dochází k přemisťování a sniţování počtu vakancí a pak dále ke změnám 

v uspořádání a hustotě dislokací. Rekrystalizace je proces, jímţ se obnovuje krystalická 

mříţka deformovaného kovu 29. 

 

6.2.1 Odběr vzorků 

 

 

Pro studium rekrystalizačních procesů byly odebrány vzorky po druhém válcování 

z mezitloušťky 0,60; 0,65 a 0,70 mm ve formě pásků. Tyto pásky měly rozměry 320 x 28 mm 

a tloušťku 0,30 mm. Pro značení vzorků bylo pouţito raţení číslic pro teploty a ustřiţení rohů 

vzorků pro různé mezitloušťky: 

 0,60 mm – neustřiţený ţádný roh 

 0,65 mm – ustřiţen jeden roh 

 0,70 mm – ustřiţeny oba rohy (viditelné na obr. 11). 

 

 



38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 Vzorky pro rekrystalizační procesy 

 

Vzorky byly ţíhány v laboratorní spádové peci do poţadovaných teplotních intervalů, s danou 

rychlostí ohřevu a ochrannou atmosférou.  

 

Hodnoty teplot pro sekundární rekrystalizaci byly u vzorků měřeny pomocí stupnic, které jsou 

uvedeny v příloze 1. 

 

6.2.2 Primární rekrystalizace 

 

 

Při primární rekrystalizaci se nahrazuje deformačně zpevněná struktura novými 

nedeformovanými zrny téţe fáze, kdy v energeticky výhodných místech vznikají aktivní 

rekrystalizační zárodky, které narůstají, aţ jsou novými nedeformovanými zrny nahrazena 

všechna deformačně zpevněná zrna. Tím je proces primární rekrystalizace ukončen 

a výsledkem je tedy nová struktura bez znaků deformace, kdy nová zrna jsou přibliţně 

rovnoosá 25. Po ukončení primární rekrystalizace dochází k  rovnoměrnému růstu 

rekrystalizovaných zrn. Pro omezení růstu zrn po primární rekrystalizaci se v trafoocelích 

pouţívají různé inhibiční fáze, jak jiţ bylo zmíněno v teoretické části diplomové práce. 

Nejrozšířenější průmyslová technologie je zaloţena na inhibičním účinku fáze MnS. Jinou 

variantu představuje vyuţití částic AlN 30. Inhibiční efekt těchto částic je závislý především 

na jejich velikosti, distribuci a objemovém podílu.  

0,60 

0,65 

0,70 
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6.2.2.1 Metalografická příprava vzorku 

 

 

Vzorky pro primární rekrystalizaci se připravují klasickou metalografickou přípravou. Pro co 

nejpřesnější měření musíme povrch vzorku připravit broušením a leštěním, aby byl dokonale 

rovný. Tento parametr je velice důleţitý pro vyvolání struktury. Ale ještě před těmito úkony 

lze vzorky, které nejsou dostatečně velké, proto aby se s nimi dobře pracovalo, zalisovat do 

bakelitu.   

 

Do přístroje Struers PrimoPress se vloţí jeden nebo více vzorků. V mém případě zalisuji vţdy 

sérii tří vzorků (pro tři mezitloušťky). Protoţe vzorky jsou velmi tenké a nestály by, pouţiji 

klipsy (Multiclips od Struers). Poté vzorky zasypeme zelenou pryskyřicí a následně 

práškovým např. černým bakelitem. Poté se vzorek uzavře, přístroj se zajistí a nechá pracovat 

za určité teploty (cca 140°C), při daném zatíţení 25 kN a po dobu asi 11 minut se vzorek 

lisuje. Před vyndáním vzorku z přístroje probíhá ještě asi 6 minut chlazení.  

 

Jako brusiva se v metalografických laboratořích pouţívá diamant, karbid boru, karbid 

křemíku a kysličník hlinitý. Správně vybroušený vzorek musí být rovnoměrně drsný 

s minimální povrchovou nerovností, dokonale rovný a při broušení nesmí dojít ke změně jeho 

struktury.  

 

Vzorky pro praktickou část byly broušeny a leštěny pomocí automatického brousícího 

a leštícího stroje Phoenix 4000 firmy Buehler. Broušení probíhá nejprve na brusných 

papírech, které se provádí výhradně za mokra. Brusné papíry jsou upevněné na otáčejícím se 

kotouči a vzorky upevněné v drţáku jsou automaticky broušeny. Pro vzorky byly pouţity 

brusné papíry o zrnitosti 320 a 400. Automatické brusky mají tu výhodu, ţe přítlak na drţák 

s vzorky je rovnoměrný a nestane se nám tedy, ţe bychom měli na vzorku např. více rovin. 

Toto nám hrozí při mechanickém broušení, kdy musíme dosáhnout toho, aby vzorek leţel 

celou plochou na brusném papíře, aby se při broušení nekolébal.  

 

Plocha vzorku má i po vybroušení na nejjemnějším brusném papíře určitou drsnost, kterou 

můţeme odstranit pouze leštěním. Naše vzorky byly opět leštěny automaticky pomocí 

zmíněného přístroje Phoenix 4000. K leštění pouţíváme otočné kotouče, potaţené vhodným 

plátnem, jejichţ povrch musí být neustále vlhký. Proto je nutné pouţít smáčedlo (směs 
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glycerinu a lihobenzínu). Na povrch kotouče nanášíme leštící diamantové suspenze. Leštíme 

na třech plátnech a pro kaţdé plátno si na přístroji vţdy nastavíme vhodný přítlak, otáčky 

a také dobu, po kterou má být vzorek leštěn. Leštění je ukončeno, jakmile odstraníme 

z povrchu výbrusu rýhy. Po ukončení leštění musíme vzorek řádně umýt teplou vodou, 

opláchnout alkoholem a osušit horkým vzduchem. 

 

Po broušení a leštění získáváme vzorek bez povrchových nerovností, na které můţeme 

sledovat kvalitu povrchu vzorku a nekovové vměstky a měřit tloušťku povrchové oxidické 

vrstvy. Vlastní strukturu takového vzorku však musíme nejdříve vhodným způsobem vyvolat. 

 

Struktura se vyvolává pomocí leptání vzorků. Byla pouţita metoda chemickým způsobem, 

kde se pouţívá leptadla jménem NITAL, coţ je 4% roztok kyseliny dusičné HNO3 v alkoholu. 

Leptadlo se nechá působit na povrchu vzorku asi na 6 vteřin. Poté mokrou vatičkou vyčistíme 

a pomocí fénu dokonale vysušíme. V některých případech je třeba vzorek leptat více neţ 

jednou, aby byla struktura dokonale viditelná. 

 

Sledování struktury bylo provedeno na optickém mikroskopu Neophot 2.  

 

6.2.2.2 Zjištěné výsledky 

 

 

Vzorky pro zjištění teploty primární rekrystalizace byly ţíhány v laboratorní peci s řízeným 

teplotním gradientem rychlosti ohřevu 15°C/hod., v ochranné dusíkové atmosféře v teplotním 

intervalu od 500°C do 850°C. Metalografický rozbor byl prováděn při teplotách od 580°C aţ 

do teploty 780°C. Do teploty 600°C  vykazoval ohřívaný pásek pouze deformovanou 

strukturu, která je vyobrazena na obr. 12. Tato deformovaná struktura byla shodná u všech 

mezitlouštěk.  
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Obr. 12 Deformovaná struktura při teplotě 600°C – zvětšení 200x, leptáno nitalem 

 

 

Dále metalografický rozbor ukázal, ţe primární rekrystalizace začíná při teplotě 610°C, kdy 

se objevují první primárně rekrystalizovaná zrníčka, která jsou téměř rovnoosá. Teplota 

počátku primární rekrystalizace je totoţná u všech mezitlouštěk. První primární zrníčka jsou 

vyobrazena na obr. 13, kde je na primárně rekrystalizovaná zrna upozorněno šipkami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 První primárně rekrystalizovaná zrna – zvětšení 500x, leptáno nitalem 

 

Při dalším zvyšování teploty se mnoţství primárně rekrystalizovaných rovnoosých zrn 

zvyšuje. Jiţ při teplotě 620°C je viditelné, ţe u mezitloušťky 0,70 mm dochází k rekrystalizaci 
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rychleji a podíl rekrystalizovaných zrn je u této mezitloušťky vyšší. Toto tvrzení je viditelné 

na sérii obr. 14, 15 a 16, kde jsou vyobrazeny struktury při teplotě 620°C pro jednotlivé 

mezitloušťky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14 Struktura mezitloušťky 0,60 mm při teplotě 620°C – zvětšení 200x, leptáno nitalem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15 Struktura mezitloušťky 0,65 mm při teplotě 620°C – zvětšení 200x, leptáno nitalem 
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Obr. 16 Struktura mezitloušťky 0,70 mm při teplotě 620°C – zvětšení 200x, leptáno nitalem 

 
 

Jak jiţ bylo zmíněno, s rostoucí teplotou dojde postupně k úplné primární rekrystalizaci. 

V tabulce 4 je sledován růst plošného podílu primárně rekrystalizovaných zrn u jednotlivých 

mezitlouštěk s teplotou. Plošný podíl primárně rekrystalizovaných zrn byl počítán pomocí 

mříţkové metody u jednotlivých mezitlouštěk od teploty 620°C do 740°C. U kaţdé teploty 

byl plošný podíl spočítán na desíti zorných polích a zprůměrňován. Tabulka, ve které jsou 

uvedena jednotlivá měření, je uvedena v příloze 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabulka 4: Plošný podíl primárně rekrystalizovaných zrn 

 Plošný podíl primárně rekrystalizovaných zrn [%] 

teplota [°C] mezitloušťka 0,60 mm mezitloušťka 0,65 mm mezitloušťka 0,70 mm 

620 4,4 5,3 5,5 

640 10,7 13,1 15,6 

650 12,5 16,2 18,4 

660 14,0 18,4 21,5 

670 17,6 20,4 24,3 

680 18,6 21,8 27,2 

690 20,6 28,5 37,3 

700 25,8 30,5 100,0 

710 32,2 37,9 100,0 

720 41,1 46,9 100,0 

730 53,8 100,0 100,0 

740 100,0 100,0 100,0 
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Plošný podíl rekrystalizovaných zrn při zvyšující se 

teplotě při různých mezitloušťkách
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Pro lepší srovnání rychlosti primární rekrystalizace jsou informace o zvýšení plošného podílu 

primárně rekrystalizovaných zrn s teplotou ţíhání zpracovány do grafu, který je uveden na 

obr. 17. 

 

Obr. 17 Graf závislosti plošného podílu rekrystalizovaných zrn na teplotě 

 

Díky těmto vzorkům jsme tedy zjistili teplotu počátku primární rekrystalizace (610°C) a také 

teplotu, při které je jiţ primárně rekrystalizovaná celá struktura. Tato teplota se na rozdíl od 

teploty počátku primární rekrystalizace (teplota 610°C je totoţná pro mezitloušťku 0,60 mm, 

0,65 mm i 0,70 mm) mění u jednotlivých mezitlouštěk. Nejdříve dojde k úplné primární 

rekrystalizaci u mezitloušťky 0,70 mm, tato teplota je 700°C, poté následuje mezitloušťka 

0,65 mm, pro kterou je primární rekrystalizace ukončena při teplotě 730°C. A jako poslední 

dojde k dokončení primární rekrystalizace u  mezitloušťky 0,60 mm a nastane při teplotě 

740°C. Tyto teploty jsou shrnuty v tabulky 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 5: Teploty dokončení primární rekrystalizace 

Mezitloušťka [mm] 
Teplota úplné 

rekrystalizace [°C] 

0,60 740 

0,65 730 

0,70 700 
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Na následujících fotografiích jsou znázorněny struktury po primární rekrystalizaci při 

zmíněných teplotách (obr. 18,19 a 20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18 Mezitloušťka 0,60 mm - struktura při teplotě 740°C – zvětšení 200x, leptáno nitalem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19 Mezitloušťka 0,65 mm - struktura při teplotě 730°C – zvětšení 200x, leptáno nitalem 
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Obr. 20 Mezitloušťka 0,70 mm - struktura při teplotě 700°C – zvětšení 200x, leptáno nitalem 

 

 

Další vzorky pro primární rekrystalizaci byly ţíhány bez gradientu při rychlosti ohřevu 

15°C/hod v atmosféře plynného dusíku (N2) do teploty 800°C.  Opět byly odebrány vzorky 

pro metalografii pro určení velikosti zrna u jednotlivých mezitlouštěk.  

 

Velikost zrna byla hodnocena na naleptaných vzorcích pomocí etalonové řady pro feritickou 

strukturu, protoţe naše struktury jsou čistě feritické. Bylo zjištěno, ţe velikost zrna G 

stanovená dle normy ČSN EN ISO 643 se pohybuje na hodnotě 7 aţ 8 u všech mezitlouštěk. 

Mezitloušťka 0,60 mm má strukturu nejjemnější (má více drobných zrn s velikostí G 8). 

U mezitloušťky 0,70 mm převládají větší zrna hodnoty G 7. Výsledky jsou shrnuty 

v tabulce 6.  

 

 

Mezitloušťka [mm] Velikost zrna G Střední průměr zrna d  

[mm] 

0,60 7 – 8 0,0312 – 0,0221 

0,65 7 – 8 0,0312 – 0,0221 

0,70 7 - 8 0,0312 – 0,0221 

 

Tabulka 6: Velikost zrna (zvýrazněny jsou převaţující velikosti) 

 

 

Velikost zrna byla určována ze snímků struktur, které jsou vykresleny na obr. 21, 22 a 23. 
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Obr. 21 Mezitloušťka 0,60 mm – struktura při zvětšení 200x, leptáno nitalem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22 Mezitloušťka 0,65 mm – struktura při zvětšení 200x, leptáno nitalem 
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Obr. 23 Mezitloušťka 0,70 mm – struktura při zvětšení 200x, leptáno nitalem 

 

 

6.2.3 Sekundárná rekrystalizace 

 

 

Po primární rekrystalizaci následuje sekundární rekrystalizace. Stoupá-li po primární 

rekrystalizaci dále teplota ohřevu nebo se prodluţuje doba ohřevu, dojde k destabilizaci 

inhibičních fází a na primární rekrystalizaci naváţe fáze růstu zrn s určitou krystalografickou 

orientací na úkor zrn nevhodně orientovaných. Pak hovoříme o sekundární rekrystalizaci 25. 

 

6.2.3.1 Příprava vzorku 

 

Vzorky pro zjišťování teploty počátku sekundární rekrystalizace byly ţíhány v gradientu 

(včetně primární rekrystalizace) teploty od 850 do 1100°C při rychlosti ohřevu 30°C/hod 

v atmosféře plynného dusíku (N2). 

 

Ze vzorků pro studium sekundární rekrystalizace byly získány makrolepty. Pásky byly 

leptány v roztoku 33 % HCl v poměru 1:1 s vodou ohřáté na elektrickém ohřívači na teplotu 

cca 80°C. Leptání trvalo v rozmezí pěti aţ patnácti minut, protoţe rychlost rozpouštění 

izolační vrstvy byla nerovnoměrná. 
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6.2.3.2 Zjištěné výsledky 

 

Bylo zjištěno, ţe nejdříve dochází k sekundární rekrystalizaci u mezitloušťky 0,70 mm 

a nejpozději u mezitloušťky 0,60 mm. Teploty počátku sekundární rekrystalizace jsou 

uvedeny v tabulce 7. 

 

Mezitloušťka [mm] 
Teplota počátku sekundární 

rekrystalizace [°C] 

0,60 990 

0,65 980 

0,70 950 

 

Tabulka 7: Teploty počátku sekundární rekrystalizace 

 

 

Struktura naleptaných vzorků je viditelná na obr. 24. Vzorky se strukturou jsou 

dokumentovány i s kalibrační stupnicí, ze které byla zjištěna teplota počátku sekundární 

rekrystalizace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24 Určení teploty sekundární rekrystalizace 

 

Ze vzorků pro sekundární rekrystalizaci, které byly leptány ve zředěné kyselině 

chlorovodíkové, je viditelná také velikost zrna. Velikost zrna po sekundární rekrystalizaci je 

největší u vzorku válcovaného na mezitloušťku 0,60 mm. Nejmenší zrno je u vzorku 

s mezitloušťkou 0,70 mm.  

0,60 

0,65 

0,70 
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6.2.4 Shrnutí 

 

Pozorované změny kinetiky primární rekrystalizace u sledovaných vzorků jsou v souladu 

s obecnými poznatky o rekrystalizačních procesech. Ve vzorku válcovaném z mezitloušťky 

0,70 mm na finální tloušťku 0,30 mm bylo akumulováno největší mnoţství deformační 

energie, a proto proběhne primární rekrystalizace rychleji neţ u ostatních vzorků. 

 

Z hlediska primární a sekundární rekrystalizace se jeví jako nejlepší mezitloušťka 0,60 mm. 

Důvodem je, ţe u mezitloušťky 0,60 mm dochází k primární a především k sekundární 

rekrystalizaci aţ při vyšší teplotě.  

 

Dále byly v diplomové práci ověřeny magnetické vlastnosti sledovaných vzorků. 

 

6.3 Magnetické vlastnosti 

 

6.3.1 Epsteinův rámec 

 

Magnetické vlastnosti jsou měřeny pomocí Epsteinova přístroje neboli rámce. Epsteinův 

rámec je vyobrazen na obr. 25. Epsteinův rámec slouţí ke zjišťování magnetických vlastností 

plechů pro elektrotechniku za podmínek definovaných normou číslo ČSN 345871.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 25 Epsteinův přístroj 
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Magnetické vlastnosti plechů pro elektrotechniku se pomocí tohoto nástavce a dané normy 

stanovují při intenzitě magnetického pole 0,2 aţ 10000A/m a amplitudě intenzity 

magnetického pole 0,2 aţ 30.000 A/m. Ztráty magnetického materiálu se mohou měřit 

u neorientovaných materiálů do amplitudy magnetické indukce 1,6T a u orientovaných 

materiálů do 1,8 T. 

 

Poţadavky na měřené vzorky jsou znázorněny na obr. 26.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 26 Vzorky pro měření magnetických vlastností 

 

 

Další poţadavky jsou: 

 počet plechů dělitelný 4 (minimálně 12 kusů), 

 pásky pouţité k měření nesmí mít otřepy, nerovné okraje a jiné defekty. 

 

 

Jednotlivé plechy těchto rozměrů a potřebného mnoţství se následně postupně vkládají do 

Epsteinova rámce podle předpisu daného normou a vytvoří se tak výsledný magnetický 

obvod, na kterém jsou stanovovány magnetické vlastnosti, obr. 27.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 27 Epsteinův rámec 

 

Podstatou měření Epsteinovým rámcem je přímé měření činných ztrát wattmetrem. Epsteinův 

přístroj není ţádný elektrický měřicí přístroj, ale jen definované uspořádání magnetického 

obvodu sloţeného z přesně dané hmotnosti plechů ve tvaru pásků určených rozměrů. Součástí 

přístroje jsou 4 válcové cívky, do nichţ se zasunou sloupky vytvořené z plechových pásků. Ty 

se srazí těsně k sobě, čímţ vznikne magnetický obvod ve tvaru čtvercového rámu. Kaţdá 

z cívek má pro toto měření dvě oddělená vinutí. Odpovídající části vinutí všech čtyř cívek se 

po sestavení magnetického obvodu zapojí do série. Tak vznikne obvod magnetizační 

(můţeme ho povaţovat za primární) a obvod měřicí (sekundární). Po zapojení wattmetru, 

dvou voltmetrů a ampérmetru vznikne pracoviště, na němţ lze změřit magnetické ztráty 

přesně. Vyuţívá se velkého mnoţství plechů (10 kg pro tzv. velký Epstein a 1 kg pro malý 

Epstein). 

 

6.3.2 Magnetická polarizace 

 

 

Magnetická polarizace JH (magnetická indukce BH) je, jak jiţ bylo v teoretické části zmíněno, 

odezvou materiálu na vnější pole o dané intenzitě H. Souvisí s velikostí přenášené energie.  

 

Magnetická indukce J800 představuje schopnost materiálu se polarizovat v magnetickém poli, 

jehoţ intenzita byla obecně stanovena na 800 A/m. Tato vlastnost vychází z dokonalé 

krystalografické orientace. Odchylka od této ideální krystalografické orientace je maximálně 

7°.  Orientačně se hodnoty J800 pro materiál vyráběný v AM FM pohybují mezi 1,86 – 1,88 T.  

 

310 mm 

do 10 mm 
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Magnetická polarizace J30 je schopnost polarizovat se v magnetickém poli při intenzitě 

30 A/m. Hodnoty magnetické polarizace J30 jsou v rozmezí 1,4 aţ 1,42 T.  

 

6.3.2.1 Zjištěné výsledky 

 

Změřené výsledky magnetické polarizace jsou uvedeny na obr. 28 a 29. 
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Obr. 28 Graf závislosti polarizace J30 na mezitloušťce 
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Obr. 29 Graf závislosti polarizace J800 na mezitloušťce 
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6.3.3 Měrné ztráty 

 

Celkové ztráty v magnetických obvodech představují výkon P spotřebovaný magnetickým 

materiálem při jeho střídavé magnetizaci. Ztráty v magnetickém obvodě se projevují 

zahříváním materiálu. Celkové ztráty se dělí na ztráty hysterézní Ph, ztráty vířivými proudy Pe 

a ztráty zbytkové Pr.  

 

Definice celkových měrných ztrát 

Měrné ztráty p (W/kg) ve feromagnetickém materiálu jsou ztráty v 1 kg uvaţovaného 

materiálu při sinusové magnetické indukci s amplitudou 1 T nebo 1,5 T při frekvenci 50 Hz. 

Označují se p1,0 nebo p1,5. V AM FM jsou měřeny měrné ztráty p1,5 a p1,7 při indukci 1,5 T 

a 1,7 T. 

 

6.3.3.1 Zjištěné výsledky 

 

Změřené hodnoty měrných ztrát pro 1,5 T a 1,7 T jsou znázorněny na obr. 30 a 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 30 Graf závislosti měrných ztrát p1,5 na mezitloušťce 
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Obr. 31 Graf závislosti měrných ztrát p1,7 na mezitloušťce 

 

6.3.4 Shrnutí 

 

Hodnocením magnetických vlastností bylo zjištěno, ţe z hlediska magnetizace je nejlepší 

plech po zpracování z mezitloušťky 0,60 mm, protoţe má nejvyšší magnetickou polarizaci J30 

i J800.  

 

Měrné ztráty p1,5 byly nejniţší u plechu zpracovaného z mezitloušťky 0,65 mm, 

u mezitloušťky 0,60 mm byly mírně vyšší. Měrné ztráty p1,7 byly nejniţší u plechů 

mezitloušťky 0,60 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

7 ZÁVĚR 

 

 

Pro GOES plechy a pásy, které se vyuţívají v elektrotechnice, je důleţité, aby měly co 

nejvyšší magnetickou polarizaci a co nejniţší měrné ztráty. Výrobci těchto plechů a pásů se 

proto musí snaţit tyto vlastnosti zlepšovat, aby byli schopni obstát ve velké konkurenci, která 

je pro tento obor typická.  

 

Dokonalejších vlastností u těchto ocelí můţeme dosáhnout změnou chemického sloţení nebo 

také optimalizací technologie výrobního procesu. 

 

V praktické části této diplomové práce byl proveden experiment naorientovaných 

křemíkových pleších, které jsou zpracovávány ve firmě ArcelorMittal Frýdek-Místek. 

V tomto experimentu byly sledovány moţné změny ve výrobním procesu. AM – FM válcuje 

plechy na dvakrát na mezitloušťku 0,65 mm a následně na finální tloušťku 0,30 mm. 

V experimentální části diplomové práce byly pouţity vzorky GOES plechů válcované na 

klasickou mezitloušťku 0,65 mm, ale také na pokusnou mezitloušťku 0,60 a 0,70 mm, ze 

kterých byly opět vyválcovány na konečnou tloušťku 0,30 mm. 

 

Výsledky týkající se rekrystalizačních procesů byly získány pomocí metalografického 

rozboru, který byl proveden v chemických zkušebnách AM FM. Magnetické vlastnosti byly 

měřeny v mechanických zkušebnách AM FM. 

 

Pomocí metalografického rozboru bylo zjištěno, ţe primární rekrystalizace začíná u všech 

plechů při stejné teplotě, která odpovídá přibliţně 610°C. Další průběh primární 

rekrystalizace uţ se ale u jednotlivých mezitlouštěk liší. Primární rekrystalizace probíhá 

nejrychleji u mezitloušťky 0,70 mm a k úplné rekrystalizaci dojde jiţ při teplotě kolem 

700°C, u mezitloušťky 0,65 mm při teplotě cca 730°C a nejpozději dojde k primární 

rekrystalizaci u mezitloušťky 0,60 mm a to při teplotě asi 740°C. Velikost zrna po primární 

rekrystalizaci odpovídá G7 – 8 u všech mezitlouštěk. U 0,60 mm převaţuje G8, tzn. zrno je 

tedy jemnější. U mezitloušťky 0,70 mm převaţuje G7, zrno je tedy nejhrubší. 

 

Pro vyhodnocení sekundární rekrystalizace bylo vyuţito makroleptů. Byly zjištěny teploty 

počátku sekundární rekrystalizace pro jednotlivé mezitloušťky: pro mezitloušťku 0,60 mm 
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990°C, pro mezitloušťku 0,65 mm teplota 980°C a pro mezitloušťku 0,70 mm teplota 950°C.  

K sekundární rekrystalizaci u plechu mezitloušťky 0,70 mm dojde tedy při nejniţší teplotě, 

u plechu mezitloušťky 0,60 mm při nejvyšší teplotě. Výhodou je počátek sekundární 

rekrystalizace při vyšší teplotě, protoţe pak mají Gossova zrna větší energetickou výhodu, 

ochotněji rostou a v průběhu sekundární rekrystalizace potom vzniká ostřejší Gossova textura. 

Zrno je největší u mezitloušťky 0,60 mm, protoţe sekundární rekrystalizace proběhla při 

nejvyšší teplotě. Velké zrno zhoršuje měrné ztráty, coţ můţe vysvětlovat mírné zhoršení 

u ztrát p1,5. 

 

Pro měření magnetických vlastností bylo pouţito Epsteinova rámce. Z hlediska magnetické 

polarizace lze říci, ţe jako nejlepší se zdá vzorek plechu, který byl válcovaný na mezitloušťku 

0,60 mm. Jeho hodnoty magnetické polarizace J30 i J800 byly naměřeny nejvyšší. Hodnota 

magnetické polarizace J30 je 1,489 T a hodnota magnetické polarizace J800 je 1,874 T. 

Hodnota magnetické polarizace J30 i J800 s rostoucí mezitloušťkou klesá. 

 

Zjištěné výsledky měrných ztrát nejsou tak jednoznačné jako u magnetické polarizace. 

Nejniţší měrné ztráty p1,5 byly naměřeny u plechu, který byl válcován na mezitloušťku 0,65 

mm (p1,5 = 0,859 W/kg). Měrné ztráty p1,7 byly nejniţší u vzorku plechu s mezitloušťkou 0,60 

mm (p1,7 = 1,202 W/kg). 

 

Na základě získaných výsledků metalografického rozboru a z měření magnetických vlastností 

lze tedy konstatovat, ţe se jako nejlepší se jeví vzorek, který byl válcován na mezitloušťku 

0,60 mm. 
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Příloha 2 

 

 

 

Tabulka hodnot plošných podílů rekrystalizovaných zrn 
 

Teplota [°C] 

Mezitloušťka [mm] 

0,60 0,65 0,70 

  Jednotlivé hodnoty plošných podílů  

620 5, 5, 6, 2, 6, 2, 4, 7, 3, 4 6, 7, 6, 3, 5, 7, 3, 7, 5, 4 7, 7, 6, 8, 4, 6, 2, 5, 4, 3 

640 
13, 12, 12, 13, 9, 9,  

9, 11, 8, 11 
11, 16, 12, 13, 15, 13,  

13, 13, 11, 14 
14, 16, 16, 19, 11, 17,  

19, 17, 14, 13 

650 
14, 13, 14, 11, 13, 14,  

8, 11, 8, 19 
16, 16, 18, 12, 19, 17,  

15, 16, 19, 14 
21, 14, 20, 18, 15, 18,  

20, 15, 21, 22 

660 
17, 17, 16, 14, 17, 18,  

20, 12, 12, 15 
13, 23, 19, 19, 19, 17,  

21, 12, 21, 20 
21, 21, 25, 20, 25, 19,  

26, 25, 14, 19 

670 
21, 14, 19, 20, 13, 15, 18,  

20, 19, 17 
13, 16, 18, 21, 23, 23,  

22, 23, 25, 20 
27, 25, 27, 23, 26, 20,  

29, 18, 24, 24 

680 
21, 11, 16, 18, 20, 20,  

23, 23, 12, 22 
20, 20, 28, 18, 27, 21,  

22, 17, 23, 22 
27, 28, 32, 30, 28, 30,  

19, 26, 25, 27 

690 
25, 25, 15, 22, 19, 18,  

21, 22, 24, 15 
28, 29, 25, 22, 27, 31,  

33, 30, 23, 37 
38, 35, 34, 35, 38, 43,  

39, 38, 39, 34 

700 
20, 27, 30, 32, 29, 23,  

26, 26, 25, 20 
22, 30, 31, 29, 29, 30,  

34, 32, 28, 40 
rekrystalizace úplná 

710 
29, 32, 39, 31, 34, 27,  

38, 30, 29, 33 
43, 39, 42, 37, 33, 39,  

40, 33, 32, 41 
rekrystalizace úplná 

720 
40, 39, 42, 39, 41, 44,  

48, 36, 42, 40 
48, 46, 51, 52, 54, 43,  

40, 42, 44, 49 
rekrystalizace úplná 

730 
54, 59, 48, 55, 56, 58,  

51, 53, 52, 52  
rekrystalizace úplná rekrystalizace úplná 

740 rekrystalizace úplná rekrystalizace úplná rekrystalizace úplná 


