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Abstrakt 

P�edložená diplomová práce se zabývá studiem minoritních fází v transformátorových 

ocelích (GOES). Teoretická �ást popisuje technologii výroby orientovaných ocelí pro 

elektrotechniku. Obsahuje takénástin vývoje mikrostruktury v GOES b�hem vysokoteplotního 

žíhání. Teoretická �ást se dále zabývá metodami a technikami používanými p�i hodnocení 

precipitát� a textury v GOES. 

V experimentální �ásti práce bylo provedeno studium precipitát�ve svitcích po 

válcování za tepla a v pásech po oduhli�ovacím žíhání. Minoritní fáze byly identifikovány v 

TEM pomocí rentgenové spektrální mikroanalýzy (EDX). Obrazovou analýzou byla 

stanovena velikost �ástica hustotaprecipitát� ve vzorcích po oduhli�ovacím žíhání. 

Klí�ová slova: 

Orientované k�emíkové oceli, vysokoteplotní žíhání, primární a sekundární rekrystalizace, 

Gossova textura, TEM, rtg spektrální mikroanalýza, obrazová analýza. 

Abstract 

The thesis deals with investigations on minor phases in grain oriented electrical steels 

(GOES). The theoretical part describes the technology of GOES production. Moreover, it 

contains an outline ofthe microstructure evolution in GOES during high temperature 

annealing. The theoretical part also deals with methods and techniques which can be used for 

the evaluation of precipitates and texture in GOES.

In the experimental part, an evaluation of precipitates in both hot rolled coils and 

sheets after decarburization annealing was carried out. Minor phases were identified in the 

TEM using X-ray spectral microanalysis (EDX). The particle size and number density of 

precipitates were characterized by image analysis. 

Keywords: 

Grain oriented silicon steels, hightemperature annealing, primary and secondary 

recrystallization, Goss texture,�����X-ray spectral microanalysis,image analysis. 
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1 Úvod 

V dnešním usp�chaném sv�t�, kde vše musí být co nejdokonalejší, nejrychlejší a 

hlavn� nejlevn�jší se tomuto trendu musí podvolit i elektrická energie. Elektrická energie se 

stává nejlevn�jší tehdy, pokud se p�i její výrob� a p�i jejím p�enosu sníží ztráty na minimum.           

V dnešní dob� dochází i v nejmodern�jších elektrárnách p�i výrob� elektrické energie ke 

ztrátám. Pokud se tyto ztráty omezí jen o n�kolik desetin procenta, znamená to nový výd�lek 

n�kolik milión�, který by se mohl použít do renovací elektrárenských blok�, �i rozvodných 

sítí, pro ješt� v�tší snížení ztrát. Navíc dlouhá životnost transformátor�, která je 15 – 30 let 

znamená, že pokud se budou i nadále instalovat transformátory s velkými ztrátami, bude to 

mít dlouhodobý dopad na cenu energie. A to, že se tu nejedná o malé �ástky, je hnací sílou 

všech v�dc� a spole�ností. Proto se v pr�myslov� vysp�lých zemích velmi intenzivn� pracuje 

na zlepšení jakosti elektrotechnických plech�. 

Transformátorové plechy jsou feritické oceli, z magneticky m�kkého materiálu 

s vysokou permeabilitou, nízkou koercitivní sílou a malými hysterezními ztrátami, což je 

podmín�no pravidelnou krystalovou m�ížkou, velikostí zrna a nep�ítomnosti pnutí. Dále 

obsahují tyto anizotropní plechy Gossovu texturu s p�ednostní orientací, která ur�uje kvalitu 

transformátorových plech�.  

Cílem této diplomové práce je popsat základní techniky výroby transformátorových 

ocelí (GOES) a p�isp�ní k prohloubení poznatk� o precipitaci v transformátorových ocelích. 

Proto zde bude popsán vývoj mikrostruktury v transformátorových ocelích a role minoritních 

fází p�i formování této mikrostruktury. Je tu také nastín�na sekundární rekrystalizace a její 

vliv na vývoj Gossovy textury u transformátorových ocelí. V záv�ru teoretické �ásti následují 

techniky k vyhodnocování textury a precipitace.  

Bude zde proveden experiment na orientovaných k�emíkových pleších od r�zných 

dodavatel�. U všech dodavatel� byly studovány vzorky po r�zném stupni zpracování t�chto 

pás�. V práci bude posouzen vliv stupn� zpracování pás� na precipitaci minoritních fází. Tyto 

minoritní fáze budou identifikovány pomocí transmisní elektronové mikroskopie. Následn�

budou výsledky precipitace dopln�ny obrazovou analýzou �ástic p�ítomných ve studovaných 

vzorcích. 



4 

2 Magneticky m�kké materiály 

Transformátorové oceli byly vyvinuty pro aplikace v energetice, na výrobu 

elektrických stroj�. Existují dva základní druhy t�chto elektrických stroj�, a to elektrické 

stroje to�ivé, jako jsou motory �i generátory a neto�ivé tzv. transformátory. Tyto 

transformátory umož�ují p�enášet elektrickou energii z jednoho obvodu do jiného pomocí 

vzájemné elektromagnetické indukce. Používají se v�tšinou pro p�em�nu st�ídavého nap�tí 

(nap�. z nízkého nap�tí na vysoké) nebo pro galvanické odd�lení obvod�. Základem 

transformátoru jsou dv� cívky (primární a sekundární), navinuté na kovovém jád�e. Jádro je 

složeno z navzájem izolovaných plech�, nebo sto�eného plechového pásu do svitku. 

Typickým materiálem, ur�eným pro vinutí elektrických stroj�, je m��. Uspo�ádání vinutí 

tvo�í cívku, která izolovan� obepíná jádro transformátoru. Primární vinutí slouží k p�evodu 

elektrické energie na magnetickou a naopak. Vlivem st�ídavého magnetického toku se v obou 

cívkách indukují nap�tí, která jsou p�ímo úm�rná �asové zm�n� magnetického toku a po�tu 

závit� [1]. Jádro zprost�edkovává p�enos energie mezi primárním a sekundárním vinutím. 

Výroba t�chto jader musí spl�ovat ur�ité parametry dle normy pro plechy a pásy pro 

elektrotechniku [2]. 

Tyto transformátorové oceli pat�í k tzv. m�kkým materiál�m, které dosahují 

koercitivní síly Hc � 1 000 A·m-1. Na m�kké materiály jsou kladeny tyto požadavky: 

- Vysoká permeabilita (po�áte�ní i maximální), n�kdy je také požadována konstantní 

permeabilita v oblasti malých intenzit magnetického pole. 

- Maximální hodnota magnetické indukce nasycení u energetických za�ízení, která 

vyžadují vysokou hodnotu magnetické indukce, již p�i nízkých intenzitách 

magnetického pole. 

- Minimální hysterezní ztráty. 

- Minimální ztráty ví�ivými proudy. 

- Minimální cena materiálu a zpracovatelských náklad�. [3]. 

Žádný známý materiál nedokáže splnit všechny výše uvedené podmínky, a proto je 

d�ležité vždy zvolit kompromis [4]. Magnetické vlastnosti jsou zna�n� ovlivn�ny pružnou a 

plastickou deformací. Malá trvalá deformace m�že hysterezní ztráty snížit, ale p�ekro�ením 

ur�ité hodnoty se hysterezní ztráty zv�tšují rychleji, jak ukazuje obr. 1 [3]. 
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Obr. 1. Zhoršení magnetických vlastností feromagnetického materiálu tvá�ením za studena [3]. 

Jako magneticky m�kké materiály jsou používány: 

- nízkouhlíkové oceli a technicky �isté Fe 

- oceli Fe + Si  

- oceli Fe - Si - Al  (Sendust) 

- slitiny Fe + Ni (Permaloye) 

- oceli Fe - Co (Permendury, Supermendur) 

- m�kké ferity 

- slinované kovové prášky [3] 

Pro další za�azení transformátorových ocelí se budeme více zabývat jen slitinami     

Fe – Si. Kde k�emík v železe zvyšuje elektrický odpor, a tím se sníží ztráty ví�ivými proudy 

p�i magnetování st�ídavým proudem. K�emík zde také zvyšuje permeabilitu, snižuje 

koercivitu, anizotropii a m�rné ztráty. Tyto Fe – Si slitiny se d�lí na materiály orientované a 

neorientované. Orientované materiály jsou materiály texturované a tyto materiály se dále d�lí 

na dva základní typy. 

Orientované pásy s kubickou texturou  

P�i orientaci s kubickou texturou jsou krystaly umíst�ny tak, že materiál má dva sm�ry 

snadné magnetizace, tyto sm�ry jsou na sebe kolmé. Orientaci v kubické textu�e zobrazuje 

obr. 2 [3]. 
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Obr. 2. Kubická textura (100) [001], [3]. 

Orientované pásy s Gossovou texturou 

Tyto pásy mají jeden sm�r snadného magnetování, který je shodný se sm�rem 

válcování. Ve všech jiných sm�rech jsou velké magnetické ztráty. Rovina (110) je 

rovnob�žná s rovinou válcování a sm�r [001] je rovnob�žný se sm�rem válcování. Takto 

vyrobený transformátorový pás má feritickou orientovanou strukturu (GOES), což je st�žejní 

pro tuto práci. Zobrazení orientace v Gossov� textu�e je zobrazen na obr. 3 [3]. 

Obrázek 3. Gossova textura (110) [001], [3]. 
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3 Transformátorové plechy 

Orientované transformátorové plechy jsou za�azeny do skupiny elektrotechnických 

k�emíkových ocelí a pat�í mezi magneticky m�kké materiály s vysokými hodnotami 

elektromagnetických vlastností a s tím spojenou vysokou náro�ností na výrobu. V dnešní 

dob� je p�edevším v zájmu výroba t�í druh� válcovaných k�emíkových ocelí. A to orientované 

transformátorové pásy s Gossovou texturou, dále izotropní dynamové pásy a v neposlední 

�ad� tzv. dvojit� orientované transformátorové pásy s kubickou texturou. Více se tato práce 

bude zabývat orientovanými pásy s Gossovou texturou. Tyto orientované transformátorové 

plechy se vyzna�ují pravidelným uspo�ádáním struktury, vzhledem k rovin� a ke sm�ru 

válcování. Díky tomuto krystalografickému uspo�ádání struktury jeví tyto pásy ur�ité 

magnetické a mechanické vlastnosti tzv. sm�rovou závislost a to tak, že ve sm�ru válcování se 

dosahuje nejp�ízniv�jších hodnot. Gossova textura, p�edevším její „ostrost“ a orientace ur�uje 

kvalitu transformátorových plech� GOES. Tyto pásy se válcují za tepla a poté následn� za 

studena. Základní matrice by m�la být feritická, austenitická �i feriticko-austenitická. První 

zárodky textury vznikají již p�i válcování za tepla, následn� pak tato textura projde 

válcováním za studena a tepelným zpracováním [5], [6]. 

Výrazného zlepšení vlastností za studena válcované transformátorové oceli, se 

dosahuje vytvo�ením textury. Další zlepšení vlastností lze dosáhnout pomocí chemického 

složení. Pro snížení wattových ztrát a pro zvýšení permeability se snižuje obsah škodlivých 

doprovodných ne�istot v oceli. Tyto elektrotechnické, nízkouhlíkové, k�emíkové oceli se 

vyráb�jí s obsahem uhlíku do 0,05 %, který se pozd�ji pomocí oduhli�ujícího žíhání sníží na 

kone�ný požadovaný obsah pod 0,003 až 0,005 % a s obsahem k�emíku od 0,5 do 3,5 %. 

Zvýšený obsah Si a velmi nízký obsah uhlíku a ne�istot v oceli zvyšují její elektromagnetické 

vlastnosti. Další vliv na elektromagnetické vlastnosti elektrotechnických plech� má pnutí 

v materiálu a struktura materiálu [7], [8], [9]. 

Tyto pásy se p�edevším používají u za�ízení, kde magnetický tok te�e jedním sm�rem 

a pro stavbu to�ivých stroj�. V sou�asné dob� se výroba transformátorových plech� zam��uje 

na zlepšení vlastností za tepla válcovaných trafoplech� a také na zdokonalování sou�asných, 

za studena válcovaných, elektrotechnických ocelí v pásech a vývojem nových druh� a 

zdokonalování sou�asných trafoplech� pro speciální užití. GOES podle standardu jsou 

zobrazeny v tabulce 1 [7]. 



8 

Tab. 1. GOES podle standardu �SN EN 10107 [10]. 

Ozna�ení 
oceli 

Jmenovitá 
tlouš�ka 

[mm] 

Max. m�rné ztráty 
[W/kg] p�i 50 Hz a p�i 

mag. polarizaci B 

Min. mag. 
polarizace 

(T) pro 
H=800 A/m 

Min. �initel 
zapln�ní 

B=1,5 T B=1,7 T 

M110-23S 0,23 0,73 1,1 1,78 0,945 

M120-23S 0,23 0,77 1,2 1,78 0,945 

M127-23S 0,23 0,8 1,27 1,75 0,945 

M12-27S 0,27 0,8 1,2 1,78 0,95 

M130-27S 0,27 0,85 1,3 1,78 0,95 

M140-27S 0,27 0,89 1,4 1,75 0,95 

M130-30S 0,3 0,85 1,3 1,78 0,955 

M140-30S 0,3 0,92 1,4 1,78 0,955 

M150-30S 0,3 0,97 1,5 1,75 0,955 

M140-35S 0,35 1 1,4 1,78 0,96 

M150-35S 0,35 1,05 1,5 1,78 0,96 

M165-35S 0,35 1,11 1,65 1,75 0,96 

3.1 Historický vývoj orientovaných transformátorových plech�

 Základem pro výrobu pás� s orientovanou strukturou, byl patent N. P. Gosse z roku 

1934.  Pásy vyrobené tímto postupem mají v�tšinu feritických zrn orientovanou tak, že rovina 

(110) leží v rovin� válcování a sm�r [001] je rovnob�žný se sm�rem válcování. Goss�v patent 

byl dále vyvíjen p�edevším v USA ve firm� Armco Steel Corp. V této firm� byla vyvinuta 

metoda oduhli�ení kontinuálním žíháním ve vlhkém vodíku. Zp�sob vytvo�ení sklovitého 

izola�ního povlaku, zlepšení válcování za tepla a další zlepšení, která vedla ke zvýšení stupn�

texturovatelnosti plechu, zlepšení magnetických vlastností a ke stabilizaci dosahovaných 

magnetických charakteristik hotového výrobku [9], [11]. 

 V roce 1950 firma Armco Steel Corp postoupila práva na patent pro výrobu 

orientovaných plech� firm� Allegheny Ludlum Corp a téhož roku i firm� US Steel. Pozd�ji 

byla licence prodána i dalším zahrani�ním firmám, p�edevším evropským [11]. 

  

 V �SSR a SSR byla podobná technologie vyvíjena vlastním výzkumem. V roce 1963 

byla zahájena výroba orientovaných transformátorových pás� také v �SSR [11]. 
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 Mezitím ve sv�t� pokra�oval neustálý r�st výroby t�chto plech� a jejich další 

zlepšovaní jakosti. V šedesátých letech se zdálo, že možnosti dalšího technického zlepšování 

jsou vy�erpány. Avšak japonská firma Nippon Steel Corp vyvinula nový materiál pod 

zna�kou Orientcore HI-B a od roku 1968 zahájila jeho b�žnou výrobu.  Tento nový materiál 

se pyšnil vynikajícími vlastnostmi a jeho uvedení na trh, bylo velkým pokrokem pro výrobce 

transformátor�. Tento materiál se vyzna�oval vyšší magnetickou indukcí, nižšími m�rnými 

ztrátami, nižší citlivostí materiálu k pnutí a dobrým pr�b�hem magnetostrik�ní 

charakteristiky. Všechny tyto vlastnosti snižují ztráty naprázdno transformátoru a snižují i 

jeho hlu�nost. Nové vlastnosti mimo jiné umož�ují konstruovat transformátory s vyšší 

provozní magnetickou indukcí, což snižuje objem magnetických obvod� a tím i váhu 

samotného transformátoru [11]. 

Licence na výrobu japonského materiálu byla prodána v roce 1971 americké firm�

Armco, v roce 1972 západon�mecké firm� ATH a pozd�ji roku 1974 francouzské firm�

Chattilon a belgické firm� Cockerill. V roce 1975 byla ješt� licence prodána anglické BSC. 

Od t�chto let byly postupn� vyvíjeny a vyráb�ny nové, tzv. superorientované jakosti. 

Rozhodující podmínkou pro dosažení vysoké dokonalosti orientace (110) [001] po sekundární 

rekrystalizaci, je rovnom�rné vylou�ení velmi jemných precipitát� modifika�ních prvk� ve 

feritu b�hem zpracování pásu, do po�átku sekundární rekrystalizace. Za�ali se používat 

precipitáty MnS u technologie firmy Armco, AlN+MnS u firmy Nippon a MnSe a segregace 

Sb u technologie výroby firmy Kawasaki. Firma Allegheny Ludlum používá precipitáty typu 

MnS a segregáty obsahující bór. Ovšem za použití t�chto minoritních fází je zapot�ebí vysoká 

teplota oh�evu barm od 1 370 až do 1 400 °C, která je nutná pro rozpušt�ní sulfidických 

vm�stk� a pro jejich jemnou, disperzní precipitaci p�i válcování. Ovšem pouze firma 

Allegheny Ludlum, m�že svou technologii používat p�i teplotách okolo 1 300 °C, protože 

nízký obsah manganu snižuje rozpustnost sulfid� p�i oh�evu barm [7], [9], [11]. 

 V dnešní dob� existuje jen malé množství výrobc� transformátorových ocelí, ti 

nejvýznamn�jší jsou zobrazeny v tab. 2 i se základními schématy výrobních postup� [8], [9]. 
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Tab. 2. Základní schéma výrobních postup� nejznám�jších výrobc� transformátorových ocelí [9]. 

Armco   

 (USA) 

Nippon  

(Japonsko) 

Kawasaki  

(Japonsko) 

Allgheny Ludlum 

(USA) 

AMFM          

 (CR) 

1. výroba oceli  1. výroba oceli  1. výroba oceli  1. výroba oceli  1. výroba oceli  

2. slabing nebo PLP, 

bramy  

2. slabing nebo PLP, 

bramy  

2. slabing nebo PLP, 

bramy  

2. slabing nebo PLP, 

bramy  

2. slabing nebo PLP, 

bramy  

3. válcování za tepla  3. válcování za tepla 3. válcování za tepla  3. válcování za tepla  3. válcování za tepla  

4. normaliza�ní žíhání  

4. vysokoteplotní 

rozpoušt�cí žíhání 

s následujícím kalením 

pás� 4. normaliza�ní žíhání  4. normaliza�ní žíhání    

5. mo�ení pás� 5. mo�ení pás� 5. mo�ení pás� 5. mo�ení pás� 4. mo�ení pás�

6. válcování za studena 

na mezitlouš	ku  

6. válcování za studena 

na kone�nou tlouš	ku  

6. válcování za studena 

na mezitlouš	ku  

6. válcování za studena 

na kone�nou tlouš	ku  

5. válcování za studena 

na mezitlouš	ku  

7. rekrystaliza�ní žíhání v 

ochranné atmosfé�e 

7. rekrystaliza�ní žíhání 

ve vlh�. H2 nebo št�p. 

NH3

7. rekrystaliza�ní žíhání v 

ochranné atmosfé�e 

7. rekrystaliza�ní a 

oduhli�ovací žíhání v 

mírn� vlh�. št�p. NH3

6. oduhli�ovací žíhání ve 

vlh�. H2

8. válcování za studena 

na kone�nou tlouš	ku    

8. válcování za studena 

na kone�nou tlouš	ku    

7. válcování za studena 

na kone�nou tlouš	ku  

9. rekrystaliza�ní a 

oduhli�ovací žíhání ve 

vlh�. H2 nebo št�p. NH3   

9. rekrystaliza�ní a 

oduhli�ovací žíhání ve 

vlh�. H2 nebo št�p. NH3     

10. vysokoteplotní žíhání 

a rafinace /suchý H2 s 

pomalým oh�evem 

8. vysokoteplotní žíhání 

a rafinace /suchý H2 s 

pomalým oh�evem 

10. vysokoteplotní žíhání 

a rafinace /suchý H2 s 

prodlevou  

8. vysokoteplotní žíhání 

a rafinace /suchý H2 s 

pomalým oh�evem 

8. vysokoteplotní žíhání a 

rafinace /suchý H2 s 

pomalým oh�evem a 

prodlevou 

11. rovnací žíhání 

v ochranné atmosfé�e a 

nanášení izolace 

9. rovnací žíhání 

v ochranné  atmosfé�e a 

nanášení izolace 

11. rovnací žíhání 

v ochranné  atmosfé�e a 

nanášení izolace 

9. rovnací žíhání 

v ochranné atmosfé�e a 

nanášení izolace 

9. rovnací žíhání v 

ochranné atmosfé�e a 

nanášení izolace 
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4 Výrobní technologie transformátorové oceli 

Pokud chceme vyrobit transformátorový pás (GOES) s orientovanou strukturou, 

musíme uplatnit již zmín�ný patent N. P. Gosse. P�i použití tohoto patentu, má takto vyrobený 

pás p�evládající feritickou strukturu a tyto feritická zrna jsou, jak už bylo �e�eno, orientována 

ve sm�ru nejsnadn�jší magnetizace, tedy rovina (110) leží v rovin� válcování a sm�r [001] je 

rovnob�žný se sm�rem válcování. Výrobní schéma firmy ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. je 

zobrazeno na obr. 4 [1].  

Obr. 4.  Výrobní schéma toroidního jádra [1]. 

Výrob� GOES ocelí musí p�edcházet nejd�ív samotná výroba oceli se správným 

chemickým složením, tato ocel se odlévá do kokil, za vniku ingotu a po válcování ingotu na 

barmu až do tlouš	ky pásu. Takto vyrobený ocelový pás se válcuje za tepla, p�i tomto 

válcování se vytvo�í vrstva tvrdých, ale zárove� i k�ehkých oxid�, které se musejí p�ed 

následujícím procesem odstranit, aby nezni�ily vlastnosti transformátorových ocelí. Tyto 

oxidy železa (okuje) jsou odstran�ny mo�ením ve z�ed�ných roztocích kyselin. 

U n�kterých výrobc� podle tab. 2, p�edchází samotnému mo�ení homogeniza�ní 

žíhání, pro zrovnom�rn�ní struktury, lepší odkujování pás� a pro lepší válcování za studena. 

Po mo�ení se feritický pás, s podílem lamelárního perlitu, který byl válcován za tepla, dále 
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válcuje za studena. Operace válcování za studena z tlouš	ky cca 2,2 mm na kone�nou 

tlouš	ku cca 0,35 mm, je rozd�lena do dvou �ástí. Tyto �ásti jsou spojené rekrystaliza�ním 

žíháním, které je provád�no p�i tlouš	ce plechu 0,6 až 0,8 mm. Toto rekrystaliza�ní žíhání p�i 

tlouš	ce cca 0,65 mm a rekrystaliza�ní žíhání, které se také provádí p�i tlouš	ce 0,35 mm je 

spojeno i s oduhli�ením a je proto uskute��ováno v ochranných atmosférách zvlh�eného 

vodíku, nebo št�peného �pavku s rosným bodem p�i + 30 °C. Toto rekrystaliza�ní žíhání se 

provád�jí po p�edchozím odmašt�ní. Rekrystaliza�ní žíhání pás� tlouš	ky 0,8 mm se provádí 

p�i teplotách 775 až 825 °C s výdrží 3 až 4 minuty, kdežto u pás� s kone�nou tlouš	kou 0,35 

mm jsou tyto teploty 800 až 850 °C se 3 až 5 minutovou výdrží. Tato doba je limitována na 

požadavek oduhli�ení pásu [9], [11]. 

Takto oduhli�ené pásy s kone�nou tlouš	kou 0,27 - 0,35 mm se dlouhodob�

vysokoteplotn� žíhají ve svitcích v ochranné atmosfé�e suchého vodíku nebo i ve vakuu. Proti 

slepení jsou pásy chrán�né speciální vysokoteplotní izolací. Tímto vysokoteplotním žíháním 

se dosahuje požadovaná Gossova textura, r�st zrna, rafinace oceli a zlepšení 

elektromagnetických vlastností. Toto vysokoteplotní žíhání, pro dosažení charakteristických 

vlastností, je také složeno z více �ástí, dále už jen VŽ [9]. 

4.1 Válcování plech� za tepla 

Pro výrobu trafoplech� je d�ležitá velikost feritického zrna, tato velikost zrna je 

ovliv�ována podmínkami, za kterých je pás válcován za tepla, velikostí posledního úb�ru, 

rychlostí ochlazování z doválcovacích teplot a v neposlední �ad�, teplotou pás� p�i svinování 

do svitk�. Pásy se válcují za tepla nej�ast�ji v polospojitých válcovacích tratích. V pr�b�hu 

oh�evu barm, jejich válcování na pás a chladnutí, nastává �áste�n� oduhli�ení materiálu, 

zejména povrchových vrstev. Zp�sobují to jak primární tak sekundární okuje, složení pecní 

atmosféry p�i oh�evu, obsah k�emíku v oceli, který má vliv na fázové složení b�hem oh�evu a 

válcování. Krom� obsahu Si má na toto složení vliv také obsah uhlíku, jak je zobrazeno na 

obr. 5. P�i obsahu 0,05 % C vzniká v oblasti tvá�ecích teplot ur�ité množství austenitu až do 

obsahu 5 % Si [12]. 
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Obr. 5. �ezy ternárním diagramem Fe-Si-C p�i obsahu uhlíku 0,01 až 0,02 % (vlevo)a 0,05 až 0,08% (vpravo) [12]. 

Pro válcování pás� za studena a oduhli�ující žíhání má rozhodující význam charakter 

mikrostruktury, která má být pom�rn� jemnozrnná s vylou�eným uhlíkem v jemn� disperzní 

podob�. Výsledná struktura za tepla válcovaných k�emíkových pásových ocelí je feritická 

s jistým obsahem perlitu, jehož množství má vliv na obsah C a Si v oceli. Perlit a ferit u ocelí 

s vyšším obsahem Si bývá uspo�ádán v �ádcích, protože doválcovací teplota je v oblasti teplot 

mezi Ar3 až Ar1. Tato �ádkovitost je tím v�tší, �ím nižší je doválcovací teplota a pomalejší 

rychlost ochlazování vyválcovaných pás�. Na obr. 6 je zobrazena mikrostruktura za tepla 

válcovaného transformátorového pásu. V povrchových nej�istších vrstvách pás� mají feritická 

zrna polyedrický tvar. Zvýšené množství perlitu ve struktu�e proti b�žným nízkouhlíkovým 

ocelím je p�i stejném obsahu uhlíku zp�sobeno obsahem k�emíku v oceli, který vyt�s�uje 

uhlík z tuhého roztoku [12]. 

Obr. 6. Mikrostruktura za tepla válcovaného pásu z transformátorové oceli s obsahem 3,2 % Si [12]. 
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Vliv podmínek válcování za tepla na tva�itelnost za studena 

- Doválcovací teplota: zpevn�ní spojené se zbrz�ováním uzdravovacích proces�, toto 

zpevn�ní nastává p�i poklesu doválcovacích teplot pod 800 °C. Snížením teploty se zjemní 

zrno a zvyšuje se rozptyl vylou�eného cementitu. 

- Velikost deformace: doporu�ené jsou vyšší velikosti deformací (až 20 %), n�které 

technologie doporu�ují deformaci v poslední válcovací stolici kolem 10% p�i doválcovací 

teplot� 930 – 850 °C. 

- Rychlost válcování: zvýšená deforma�ní rychlost podporuje zjemn�ní zrna. 

- Ochlazování po válcování za tepla: p�i teplotách doválcování nad 900 °C a svinovacích 

teplotách nad 800 °C je pravd�podobnost vzniku hrubého zrna ve st�edních, tedy nejteplejších 

�ástech svitku vylu�ován i cementit po hranicích zrn [9]. 

4.2 Mo�ení plech�

Mo�ení, je chemické rozpoušt�ní oxidické nebo korozní vrstvy na povrchu oceli. Je 

základní operací chemické p�ípravy, p�ed vlastním válcováním. Tyto oxidy železa vznikají 

oxidací povrchu oceli, p�i vysokých teplotách, za p�ístupu kyslíku. Oxidická vrstva je tím 

tlustší, �ím je vyšší teplota a �ím déle tato teplota p�sobí. Tyto oxidické vrstvy se odstra�ují 

dvojím zp�sobem. První zp�sob je chemický, kdy jsou pásy mo�eny v roztocích kyselin, 

alkalických solí, v plynech nebo jsou mo�eny elektrokatalicky. Druhým zp�sobem je 

mechanické odstra�ování a to bu� tryskáním, frézováním, broušením �i ohýbáním pásu. 

Avšak mo�itelnost je nejstarší a nejrozší�en�jší zp�sob k odstran�ní okují a vy�išt�ní povrchu 

oceli. Mo�itelnost se zvyšuje s rychlostí válcování a s rychlostí ochlazování. Mo�itelnost se 

dále zvyšuje se snižováním doválcovací teploty a s rostoucí hladkostí válce. Tyto okuje tvo�í 

oxid železitý tzv. hematit Fe2O3, který se nejh��e rozpouští v kyselinách. Další složkou okují 

je oxid železnato-železitý tzv. magnetit Fe3O4 a nejlépe mo�itelný, je pórovitý oxid železnatý 

tzv. wüstit FeO. Používá se mo�ení v kyselin� sírové nebo chlorovodíkové (solné). 

Rozpustnost železa v t�chto kyselinách roste s obsahem uhlíku v oceli. Naproti tomu k�emík 

s obsahem vyšším než 0,5 % rozpustnost zna�n� snižuje. Do mo�ící linky jsou p�idávány tzv. 

inhibitory, které zabra�ují napadení základního kovu mo�ící kyselinou [13], [14]. 
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4.3 Válcování pás� za studena 

P�i válcování pás� za studena nem�že deformovaná struktura rekrystalizovat a 

s rostoucí deformací se protahují zrna základní matrice do hlavního sm�ru deformace. Vytvá�í 

se �ádkovité uspo�ádání deforma�ních vm�stk�, karbid� a perlitických blok�, což zp�sobuje 

sm�rovou závislost. Válcovaná struktura je pouze feritická. Výraznost texturního uspo�ádání 

roste s celkovou deformací a toto texturní uspo�ádání z�stává zachováno i po následném 

rekrystaliza�ním žíhání, kdy z deforma�ních textur vznikají rekrystaliza�ní krystalografické 

textury. Za tepla vyválcovaný a odmo�ený pás je dále válcován za studena na �ty�ech nebo 

více válcových stolicích. Než však m�že být pás válcován za studena, musí se oh�át nad 

teplotu 65 °C, toto zah�átí pásu dále podporuje tva�itelnost oceli i s vysokým obsahem 

k�emíku. První fáze válcování za studena, jak už bylo �e�eno, se provádí na mezitlouš	ku 0,65 

mm v závislosti na kone�né požadované tlouš	ce a také chemickém složení tavby. Velikost 

mezitlouš	ky je d�ležitá, pro regulaci r�stu zrn, p�i sekundární rekrystalizaci a pro dokonalost 

orientace po sekundární rekrystalizaci [13], [15], [16]. 

Rekrystaliza�ní žíhání se provádí v pr�b�žné peci v �ízené atmosfé�e, aby nedošlo 

k oxidaci povrchu pásu. Proto je d�ležitá výše rosného bodu atmosféry v závislosti na teplot�

a složení atmosféry. Tato atmosféra je v�tšinou dusíkovo-vodíková nebo �ist� dusíková. 

V praxi se používá výdrž okolo 0,5 až 2 minut na teplot� okolo 925 °C, avšak obecn� je to 

rozmezí teplot od 850 – 980 °C [13]. 

Podmínky pro oduhli�ování jsou regulovány složením atmosféry, teplotou a rosným 

bodem. Pokud je obsah uhlíku v oceli v požadovaném rozmezí, není pot�eba oduhli�ovat p�i 

rekrystaliza�ním žíhání, protože snížení uhlíku na požadované 0,005 % lze dosáhnout p�i 

oduhli�ovacím žíhání po druhém válcování za studena. Rekrystaliza�ní žíhání má zde za úkol 

zm�k�it materiál a vytvo�it vhodný mezistupe� ve vývoji textury [11], [13]. 

P�ed druhým válcováním za studena, které se provádí p�i redukci 50 – 60 % na kone�nou 

tlouš	ku 0,28 – 0,35 mm, je vhodné pás lehce omo�it, pro odstran�ní povrchových ne�istot a 

pro snadn�jší nastoupení oduhli�ování [11]. 

D�ležitými faktory pro válcování za studena jsou pr�m�ry pracovních válc�, t�ení, 

velikost úb�ru, podélný tah v pásu, teplota pásu a deforma�ní rychlost. 
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4.4 Oduhli�ovací žíhání a nanášení žáruvzdorné izolace 

Cílem oduhli�ovacího žíhání je snížit množství uhlíku nejmén� na 0,005 % C nebo 

ješt� mén�, vytvo�it na povrchu vrstvu fayalitu a zajistit vhodnou primární rekrystaliza�ní 

strukturu. Dochází i k primární rekrystalizaci, která vede k odstran�ní zpevn�ní kovu 

zp�sobené jejím tvá�ením za studena. Oduhli�ovací žíhání se provádí v reduk�ní atmosfé�e se 

zvýšeným rosným bodem za teplot 780 - 850 °C. Výdrž na této teplot� je maximáln� 5 - 7 

minut, protože s delším setrváním na této teplot�, roste oxidická tlouš	ka filmu na povrchu 

plechu a rychlost oduhli�ování klesá k nule. Rosný bod se v praxi pohybuje okolo 25 – 50 °C 

p�i vodíkové nebo dusíko - vodíkové atmosfé�e, vzniklé št�pením �pavku[11].  

Oduhli�ovací žíhání se chová podle t�chto rovnic: 

C + H2O 
 CO + H2

C + O2    
 CO2

C + 2H2  
 CH4

C + CO2 
 2CO 

P�i oduhli�ování uhlík na povrchu reaguje s vodní párou, kdy vznikne ochuzená 

povrchová vrstva o uhlík a díky koncentra�nímu spádu difunduje uhlík ze st�ední vrstvy 

materiálu na povrch, kde i tento uhlík reaguje s vodní párou. Rychlost oduhli�ení se zvyšuje 

s rostoucí teplotou, avšak nad teplotou 850 °C za�íná hrubnout struktura, za�íná oxidace 

k�emíku na povrchu a oduhli�ování se op�t zpomaluje [11], [13]. 

P�ed vlastním oduhli�ením je d�ležité z povrchu odstranit zbytky mazadla, které bylo 

použito p�i válcování. Odmašt�ní se provádí nej�ast�ji chemicky nebo opalováním povrchu 

pásu. Pásy se odmaš	ují dvoustup�ov�. V první fázi v roztoku Na2CO3 nebo NaOH a ve 

druhé fázi se pásy vloží do vany s roztokem NaOH + Na2CO3 + Na3PO4 a poté se opláchnou a 

vysuší [13]. 

   

P�i oduhli�ování vzniká na povrchu film, složený p�edevším z SiO2, který hraje 

d�ležitou roli v pr�b�hu tvorby elektrotechnické izolace. Po oduhli�ovacím žíhání je na pás 

nanášena vodní suspenze MgO, která p�i vysušení tvo�í na plechu souvislý povlak, který brání 

sva�ení svitk� p�i vysokoteplotním žíhání. P�i VTŽ reaguje SiO2 s MgO za tvorby 

k�emi�itanu ho�e�natého, který vytvo�í souvislou vrstvu, tzv. základovou vrstvu 

elektrotechnické izolace (sklen�ný povlak) [11]. 
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Tato žáruvzdorná izolace je v p�ímém kontaktu s povrchem plechu p�i VTŽ, proto 

dochází k difuzi z kovu do izolace a naopak. Jako p�ídavek do žáruvzdorné izolace místo 

MgO lze použít Al2O3, který zaru�í v�tší povrchovou a podpovrchovou �istotu pásu i když 

bez vytvo�ení základní vrstvy [11]. 

4.5 Vysokoteplotní žíhání pás�

VTŽ je provád�no ve stacionárních poklopových pecích. V t�chto pecích je zárove�

umíst�no více svitk�. Tyto svitky jsou uloženy na podstavci s ventilátorem a p�ikryté 

ochranným plechovým poklopem. Pod tento poklop se vhání ochranná atmosféra, která je 

tvo�ena po v�tšinu doby vodíkem. Atmosféra v pecích musí mít nízký rosný bod, aby nedošlo 

k oxidaci. P�enosný pecní poklop zabezpe�uje oh�ev vsázky, tento poklop je vyh�íván bu�

plynovými ho�áky �i elektricky. Po skon�ení žíhání se topný poklop nahradí poklopem 

chladícím, vybaveným v horní �ásti ventilátorem, který pomáhá p�i chladnutí vsázky [15]. 

V první fázi nastupuje dehydrata�ní výdrž p�i náh�evu pece na teplotu 600 °C s výdrží 

až 8 hodin. Poté následuje oh�ev na teplotu 1100 °C v p�evládající dusíkové atmosfé�e. Poté 

následuje oh�ev na teplotu 1170 °C ve vodíkové atmosfé�e, která je zpravidla delší než 20 

hodin, tzv. rafina�ní výdrž [11], [15]. 

Toto žíhání musí být p�izp�sobeno váze vsádky a výkonu pece, protože se požaduje, 

aby sekundární rekrystalizací procházela sou�asn� celá vsádka. Proto jsou provád�ny 

prodlevy na teplotách pro srovnání teplot p�ed dosažením teploty po�átku sekundární 

rekrystalizace. 

Po VTŽ jsou z povrchu pásu odstran�ny zbytky žáruvzdorné izolace (kartá�ováním). 

Takto se pás p�ipraví pro nanesení vlastní elektrotechnické izolace na základovou vrstvu, 

která je vytvo�ena p�i VTŽ [11], [15]. 

4.6 Nanášení elektrotechnické izolace a rovnací žíhání 

 Po VTŽ je materiál hrubozrnný a pásy nemají požadovanou rovinnost. Proto jsou pásy 

rovnány žíháním, pod ur�itým tahem, p�i teplotách od 750 – 850 °C, po dobu n�kolika minut 
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v ochranné atmosfé�e. Avšak tah v peci nesmí být v�tší než 3 %, p�i vyšších hodnotách 

tahových pnutí dochází k prudkému zhoršení magnetických vlastností, vlivem plastické 

deformace. U rovnacího žíhání je p�idružená operace, p�i které se nanáší elektroizola�ní 

povlak, aby mohl být tento povlak nanesen, je pot�eba odstranit p�ebytky z izola�ní vrstvy 

MgO v mycí �ásti žíhací linky. Poté je pás osušen, nah�án a p�ipraven na nanesení 

elektroizola�ního povlaku. Povlak se dále suší a vypaluje v peci a dosahuje tlouš	ky            

cca 2 �m. Takto vyžíhaná vrstva se jeví jako sklovitá glazura (Gloss film). Na obr. 7 je 

znázorn�ní složení izola�ního povlaku [1], [11]. 

Obr. 7. Vrstvy ovliv�ující jakost izola�ního povlaku [1]. 

U rovnacího žíhání, p�i p�sobení tahového nap�tí a teploty, dochází ke zm�nám 

v uspo�ádání uhlíku, dusíku i k�emíku v m�ížce feritu a dochází k uvoln�ní nap�tí kolem 

vm�stk�, hranic zrn a poruch m�ížky, což vede k vyrovnání pásu. Tím se zlepšují i 

magnetické vlastnosti pásu. Vyžíhaný pás s nanesenou a vypálenou elektrotechnickou izolací 

se dále navíjí do svitk� p�i nízkých teplotách [11]. 



19 

5 Evoluce struktury v GOES b�hem VTŽ 

Pro transformátorové oceli  je d�ležité vytvo�ení struktury p�i vysokoteplotním žíhání. 

Po dosažení optimální primární matrice dané chemickým složením, velikostí zrna, 

stabiliza�ními fázemi a texturou nastává, jako další proces ve výrob� VTŽ. Dalším krokem 

pro dokonalou Gossovu texturu, je volba optimálního režimu VTŽ pro vývin textury, p�i 

kterém probíhá vlastní sekundární rekrystalizace. Pokud se ur�itý vzorek s optimální primární 

matricí bude zah�ívat konstantní rychlostí, za�ne p�i ur�ité teplot� probíhat sekundární 

rekrystalizace (dále již jen SR) a p�i jiné teplot� bude ukon�ena. Ob� teploty závisí na 

charakteru primární matrice a na rychlosti oh�evu. Stupe� vytvo�ené Gossovy textury po SR 

je ozna�ován jako W�, který ur�uje množství a dokonalost orientace (110) [001]. Nejvyšší W�

se dosahuje, p�i udržování materiálu práv� na teplot� SR. Závislost W� na dob� žíhání je 

zobrazeno na obr. 8, pro  materiál na obr. 8 je teplota po�átku SR rovna 925 °C [11]. 

Obr. 8. Závislost stupn� dokonalosti textury (110)  [001] na teplot� a dob� žíhání [11]. 

Jak už bylo �e�eno výše, nejv�tší množství Gossovy textury bylo dosaženo, p�i 

dlouhodobé výdrži na teplot� po�átku SR. Což se vysv�tluje tím, že zárodky Gossovy textury 

mají p�i SR nejv�tší schopnost r�stu. Ovšem zrn s takovouto orientací je málo, proto je 

výsledná struktura hrubozrnná. Za vyšších teplot ovšem už za�ínají r�st i mén� dokonalé 

zárodky textury (110) [001], kterých je více a proto je výsledná struktura jemnozrnn�jší.  Na 

uskute�n�ní SR je pot�eba kratší doba, p�i vyšší teplot� žíhání.  Na obr. 9 je znázorn�na 

závislost dokonalosti struktury na rychlosti oh�evu, kdy s rostoucí rychlostí oh�evu, klesá 

dosažitelnost W�. Proto bývá v praxi p�i SR zvolena nízká rychlost oh�evu [11].  
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Obr. 9.  Závislost stupn� dokonalosti textury (110) [001] na rychlosti oh�evu [11].

Dalším názorem je, že pokud p�ed VTŽ nastane rekrystalizace, tak potom pr�m�rná 

velikost zrna v pr�b�hu VTŽ je konstantní do teploty 800 °C a to samé platí i o velikosti 

precipitátu AlN, které nem�nily svou velikost až do teploty kritického r�stu zrna. Což je 

patrné na obr. 10. Na obrázku byl CGO1 ozna�en pás ve kterém došlo k uzdravení a CGO2 

pás ve kterém nastala rekrystalizace p�ed VTŽ. Z obrázku je také patrné, že pokud 

rekrystalizace p�ed VTŽ neprob�hla, zrno se zv�tšuje konstant� i p�ed teplotou 800 °C. Proto 

je lepší aby struktura prošla rekrystalizací p�ed finálním VTŽ [17]. 

Obr. 10: Závislost velikosti zrna na teplot� [17]. 

Pro pásy z transformátorových ocelí d�ležitá hodnota magnetické indukce, takže 

pokud b�hem VTŽ je zjišt�n její prudký nár�st, �i úbytek, bylo dosaženo po�átku sekundární 

rekrystalizace. Bylo pozorováno, že p�i modelovém žíhání závislost indukce na velikosti zrna 

klesá, kdežto p�i poklopovém žíhání závislost magnetické indukce s velikostí výchozího zrna 

roste. viz obr. 11, [18].   

Teplota [°C] 
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Obr. 11.  Závislost magnetické indukce B800 na výchozí velikosti zrna (vlevo); závislost magnetické indukce B800 po 
poklopovém žíhání na výchozí velikosti zrna (vpravo) [18]. 

P�itom v obou t�chto p�ípadech byla maximální indukce dosahována p�i teplot�

sekundární rekrystalizace, což znamená, že textura se vyvíjí bez ohledu na zp�sob žíhání. 

Protože p�i teplot� sekundární rekrystalizace je mobilita hranic zrn nejvyšší a správn�

orientovaná, budou  Gossova zrna r�st nejrychleji [18]. 

5.1 Rekrystalizace 

P�ed pojmem SR je d�ležité si vysv�tlit pojem rekrystalizace, který SR p�i výrob�

p�edchází. Nej�ast�ji se rekrystalizace definuje jako nahrazení deformovaných zrn souborem 

zrn nových, které jsou od sebe odd�leny velkoúhlovými hranicemi zrn. Rekrystalizace se 

skládá z nukleace a r�stu zrna, kdy podíl rekrystalizovaného podílu v závislosti na �ase roste, 

toto je znázorn�no na obr.12, [19]. 
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Obr. 12. P�ír�stek rekrystalizovaného podílu v závislosti na �ase [19]. 

Rovnice popisující pomalý nástup rekrystalizace, jejího prudkého zrychlení a 

v kone�né fázi sníženou rychlostí má tvar: 

�� �
��� � � � 	
	�	�

� �� � ������ ���  (5.1) 

kde X je rekrystalizovaný podíl za dobu t,  vyjad�uje vliv tvaru, vx vy vz  znázor�ují rychlosti 

r�stu ve sm�ru x, y, z, tn je nuklea�ní doba, ��  je rychlost nukleace. Pro izotropní a konstantní 

rychlosti r�stu i nuklace vede tato rovnice ke vztahu podle Avramiho: 

� � � � ����������   (5.2) 

kde B je parametr závislý na teplot�, který v sob� zahrnuje jak rychlost r�stu, tak rychlost 

nukleace; m je veli�ina závislá na dimenzionalit� r�stu. Pro plech (dvourozm�rný) má veli�ina 

m hodnotu 3[19]. 

5.2 Sekundární rekrystalizace 

SR vzniká p�i žíhání za vyšších teplot, kdy se primární rekrystalizované zrno zv�tšuje 

vlivem teplot bu� rovnom�rn�, nebo se nadále zv�tšují jen vybraná zrna. Pokud se zv�tšují 

jen vybraná zrna, vede to k nehomogenní struktu�e. Tedy ve vzorku jsou p�ítomna 

s pravidelným výskytem zrna ur�ité velikosti a menší množství zrn, které mají velký rozm�r. 

Tento nerovnom�rný r�st zrn se nazývá sekundární rekrystalizací (SR). Hybnou silou pro tuto 

SR je zmenšení povrchové energie hranic zrn [19], [20]. 

5.2.1 Charakteristika SR 

Základní rysy SR lze shrnout do následujících bod�: 
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- Velká zrna vzniklá SR jsou výsledkem r�stu vybraných zrn p�vodní struktury bez 

nuklea�ního stádia. 

- P�ed za�átkem SR existuje inkuba�ní doba a poté následuje pomalý za�átek SR. 

- Výb�r zrn ur�ené k p�ednostnímu r�stu a jejich mechanismy po�áte�ních stádií SR 

nejsou doposud prozkoumány. Obvykle je konstatováno, že zrna mají v�tší, než 

st�ední velikost zrna vzorku a mají výraznou orientaci od zrn sousedních, �i od 

st�ední orientace textury. 

- Pokud abnormáln� rostou ur�itá zrna, znamená to, že r�st jiných zrn je potla�ován. 

Toto má za následek p�ítomnost disperzních �ástic jiné fáze, výrazné primární 

rekrystaliza�ní textury �i výskyt povrchových žlábk� na hranicích zrn (u tenkých 

vzork�). 

- Struktura, která byla vytvo�ena SR, má obvykle jinou texturu, než je textura 

primární. 

- SR probíhá nad ur�itou teplotou (pro každý je materiál specifická), nejv�tší zrna 

rostou t�sn� nad touto teplotou, s rostoucí žíhací teplotou, se zv�tšuje po�et 

abnormáln� rostoucích zrn, ovšem jejich velikost i rozdíl oproti ostatním zrn�m 

klesá. 

- Hnací síla SR je srovnatelná s energií migrace hranic zrn p�i primárním r�stu zrn. 

Úrove� hnací síly SR je asi o dva �ády menší, než hnací síla primární 

rekrystalizace [19]. 

Po ukon�ení SR nevykazují zrna stejnou velikost. Nejvíc k termodynamické 

rovnováze se nachází struktura s velkými zrny, takovýchto zrn je však ve struktu�e málo. Zrna 

s menšími po�ty stran jsou pohlcována okolními zrny. A naopak zrna s velkým po�tem stran 

s konvexním zak�ivením se snaží nap�imovat strany a zv�tšovat sv�j rozm�r, tím dojde ke 

snížení volné energie hranic zrn. Hnací síla, která dopomáhá r�stu zrn, se p�i ur�ité teplot�

zastaví a všechna zrna už nemohou dostát rovnom�rné velikosti a tvaru. Z�stane patrný rozdíl 

mezi zrny základními a zrny vzniklé SR. Podle Hillertova výrazu má rovnice pro hybnou sílu 

r�stu zrna podobu [19]: 

 ! � "!#$ %�&' �
�
&( )

�*+
,&+-�   (5.3.) 

kde Pd je hybná síla r�stu zrn, kd je konstanta, rc je kritická velikost zrn pro další r�st, rg je 

polom�r ekvivalentní koule (kruhu) reprezentující zrno, fp je objemový zlomek disperzních 

�ástic, rp je st�ední polom�r disperzních �ástic, �h je m�rná energie hranic zrn. Výraz 
�*+
,&+
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p�edstavuje brzdící sílu pro pohyb hranice vlivem p�ítomnosti disperzních �ástic. Zrna, která 

budou mít schopnost dále r�st, pak mají polom�r v�tší než: 

.� � &'
��/0+1'21+

�     (5.4.) 

kde rc je hodnota u SR úm�rná st�ednímu rozm�ru zrna, které se pomalu zv�tšuje, tedy 

hodnota rp roste a je stále mén� �ástic, které jsou schopny r�st; m�že však i klesat když se 

zmenší podíl disperzních �ástic [19]. 

5.3 Role minoritních fází b�hem vysokoteplotního žíhání GOES 

Jak už bylo zmín�no výše, role minoritních inhibitor� ve výrob� orientovaných 

trafoplech� mají své nezastupitelné místo. Inhibitory a	 už AlN, MnS, nebo CuxS atd. svým 

rovnom�rným vylou�ením velmi jemných precipitát� ve feritu, b�hem zpracování ocelových 

pás� do po�átku SR, ovliv�ují dokonalost orientace (110) [001]. Ovšem každý výrobce 

transformátorových orientovaných ocelí využívá jiného druhu inhibitor�, i když 

nejrozší�en�jším a nej�ast�ji používaným jsou precipitáty typu MnS VTŽ, p�i kterém se 

uskute��ují kone�né procesy, se skládá ze t�í fází [11]. 

VTŽ �ást 1 

  P�i první fázi dochází ke strukturnímu zotavení deformovaných zrn a k jejich primární 

rekrystalizaci. V této první fázi dochází také k precipitaci inhibi�ních fází, jako jsou MnS, 

AlN, CuxS… atd. Zotavením, které se uskute��uje v první fázi VTŽ se nem�ní mechanické 

vlastnosti kov�, avšak výrazn� stoupá elektrická vodivost, snižuje se vnit�ní pnutí, ale 

deformovaná zrna se neodstraní. Dochází tedy ke snížení a p�emis	ování vakancí, ke zm�nám 

v uspo�ádání a hustot� dislokaci. Pokud se bude teplota i nadále zvyšovat nastane 

rekrystalizace, p�i které se obnoví m�ížka deformovaného kovu a deforma�ní zrna jsou 

nahrazena zrny nedeformovanými viz. kap. 5.1. Primární rekrystalizace nastává nad teplotou 

600°C avšak nesmí p�esáhnout 850 °C. Podle [7] je d�ležité pro vytvo�ení Gossovy textury, 

aby primární matrice obsahovala zrna s texturou jak Gossovou, tak i texturu (111) [112], která 

p�sobí jako zdroj primárních rekrystaliza�ních zárodk�  textury (110) [001]. Po nahrazení 

všech deformovaných zrn zrny nedeformovanými, je proces primární rekrystalizace zastaven 

[11], [21]. 
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VTŽ �ást 2 

Po skon�ení primární rekrystalizace dochází k r�stu rekrystalizovaných zrn. Zde 

potom svou hlavní úlohu plní inhibi�ní fáze, které jsou rozptýleny rovnovážn� v primárn�

rekrystalizované matrici. Tyto fáze brzdí r�st t�chto rekrystalizovaných zrn a napomáhají 

r�stu p�ízniv� orientovaných zárodk� s Gossovou orientací. Avšak d�ležitou vlastností u 

trafoocelí jsou p�íznivé magnetické vlastnosti, proto je nutné, aby tyto inhibitory byly 

rozpušt�ny po skon�ení tohoto procesu. A proto se i nadále zvyšuje teplota, až dojde 

k p�echodu t�chto precipitát� do tuhého roztoku. P�i teplot� 920 – 970 °C s výdrží až 8 hodin, 

dochází k sekundární rekrystalizaci. Rozmezí teplot SR je závislé na chemickém složení a na 

druhu použitého inhibitoru. Sekundární rekrystalizace je dána rychlým r�stem p�ednostn�

orientovaných zrn viz. kap. 5.2. Požadovaná Gossova textura se nejvíce vytvá�í v samém 

po�átku SR [7]. 

VTŽ �ást 3 

P�i poslední fázi VTŽ se up�ednost�uje pomalý náb�h teploty na kone�nou teplotu 

žíhání 1100 – 1200 °C s dlouhodobou výdrží na této teplot� až 24 hodin. Po této dlouhodobé 

výdrži na žíhací teplot� pak následuje pomalé ochlazování, což napomáhá r�stu zrn s orientací 

(110) [001] a dochází také k rafinaci oceli [9]. 

5.3.1 AlN v ocelích 

Pro transformátorové oceli s inhibitory AlN, je chemické složení oceli v pár p�ípadech 

jiné, než u klasické technologie s inhibitory typu MnS. Obsah uhlíku a manganu je vyšší a 

obsah k�emíku nižší, což je vysv�tleno tím, že velký význam pro dosažení správné velikosti a 

rozložení AlN precipitát� je p�isuzováno transformaci �
� p�i ochlazování a tato úprava 

chemického složení rozši�uje oblast transformace na rozdíl od klasické technologie [11]. 

Pomocí AlN precipitát� se v ocelích provádí kontrola velikosti zrna, které p�ímo 

ovliv�uje prokalitelnost, tažnost, vývoj struktury a mechanické vlastnosti. Navíc p�i 

precipitaci AlN dochází k odstra�ování dusíku, což ovliv�uje charakteristiku deforma�ního 

stárnutí, sva�itelnost, mechanické vlastnosti a te�ení. Nitrid hliníku má jako další vlastnost 

vliv na srážení jiných legovaných nitrid�. Precipitace AlN m�že zp�sobit zk�ehnutí a praskání 

odlitk�, kontinuálních litých výrobk�, ingot� a válcovaných nebo kovaných produkt�. 
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Nicmén� základní mechanismy jsou dob�e známé a výskyt problému jako je lom podél hranic 

zrn, p�i primární rekrystalizaci, �i panelové praskání, lze obvykle p�edejít použitím 

sou�asných poznatk� [22]. 

AlN se vyskytuje jako bílý, pr�svitný krystalický materiál. Krystalograficky je AlN 

hexagonální a vyskytuje se ve více než v jedné krystalografické orientaci. Bylo zjišt�no, že 

kubická a hexagonální forma AlN, by mohli v sebe transformovat jen s malým       

vychýlením [22]. 

Možné morfologie AlN v ocelích 

Forma a morfologie precipitát� AlN je p�edevším stanovena chemickým složením 

oceli (d�ležitá je úrove� hliníku a dusíku). Svou d�ležitou roli hraje také tepelné zpracování a 

díky t�mto podmínkám m�že AlN vyprecipitovat ve více morfologiích. Pro transformátorové 

oceli je d�ležitá jemná a rovnom�rná precipitace AlN. Obrázek 13 znázor�uje r�zné 

precipitace AlN v ocelích [22]. 

Obr. 13. R�zné morfologie precipitátu AlN [22]. 
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5.3.2 MnS v ocelích 

Inhibitor typu MnS je nejvíce rozší�ený. U trafoocelí u kterých je využito precipitace 

typu MnS, je požadován nízký obsah C a Mn. Protože vyšší podíl C a Mn snižují rozpustnost 

sulfid� u 3% k�emíkové oceli a je pot�eba potom vyšších teplot, p�ed válcováním za tepla. Pro 

precipitaci jemných sulfid� MnS a FeS je d�ležité, aby se sulfidy rozpustily v tuhém roztoku. 

Na obr 14 je závislost obsahu uhlíku na rozpustnost síry. Avšak p�íliš nízký obsah C p�sobí 

negativn� na magnetické vlastnosti, protože roste velikost zrna za tepla válcovaného         

pásu [11]. 

Obr. 14. Vliv obsahu uhlíku na teplotní závislost rozpustnosti síry p�i obsahu 3 % Si, 0,1 % Mn a obsahu C: 

1 - 0,015 %;  2 - 0,30 %;  3 - 0,038 %;  4 - 0,050 % [11]. 

Je také požadováno maximáln� 0,025% síry, která tvo�í inhibitory, avšak pro 

stabilizaci primární matrice je obsah síry doporu�ován nad 0,015%. Objemová hustota a 

velikost vzniklých sulfid� závisí pouze na obsahu S, který ovšem také musí být rozpušt�n p�i 

oh�evu barm. Na obr.15 je zobrazen vliv manganu na rozpustnost síry. 
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Obr. 15. Vliv obsahu manganu na teplotní závislost rozpustnosti síry p�i obsahu 3 % Si, 0,15 % C a obsahu Mn: 

 1 - 0,06  %;  2- 0,10  %;  3 - 0,16  % [11]. 

Válcování za tepla musí být provedeno pokud možno co nejrychleji, aby byly 

vytvo�eny podmínky pro precipitaci disperzních sulfid�. Pokud by docházelo k pomalému 

poklesu teplot v kritické oblasti precipitace, mohly by sulfidy nar�stat a pak by neplnily dob�e 

úlohu inhibi�ních fází [11]. 

5.3.3 CuxS v ocelích 

O inhibitorech typu CuxS se toho ví mnohem mén�, než je tomu u b�žného inhibitoru 

MnS nebo AlN. Doposud ješt� nebyl ujasn�n vliv m�di na evoluci struktury, avšak p�i 

precipitaci velmi jemných �ástic sulfid� Cu2S, CuS nebo komplexních �ástic (Mn, Cu)S 

výrazn� ovliv�uje rekrystaliza�ní chování trafoocelí. �ástice m�di jsou snadno rozpustné i p�i 

tvá�ení pás� za tepla a znovu se vyprecipitují až p�i dalším zpracování pás�. Tyto �ástice 

dosahují velikosti n�kolika desítek nanometr�. Z tabulky �. 3 je patrné, že nejmenší teplotu 

rozpustnosti mají samotné �átice typu CuxS a následn� snižují teplotu rozpustnosti ve 

sm�sných sulfidech (Mn,Cu)S [11], [23]. 
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Tab. 3. Tabulka rozpustnosti inhibi�ních fází [23]. 

Inhibi�ní fáze 
Rozpoušt�cí 

teplota [°C] 

MnS 1300 

(Mn, Cu)S 1100-1150 

CuS, Cu2S 950 

Rozpustnost m�di v železe s KSC strukturou je podle diagramu rozpustnosti do obsahu 

2,1 hm% m�di p�i teplot� 850°C. S poklesem teploty se rozpustnost m�di v KSC železe 

snižuje. Pokud se tedy p�ekro�í mez rozpustnosti m�di v železe, dochází k vylu�ování m�di 

ve form� tuhého roztoku v železe tzv. �- fáze. Tato fáze dosahuje velikosti jen n�kolika 

nanometr� a je pravd�podobné, že by mohla ovlivnit nukleaci nitridu hliníku [23]. 
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6 Hodnocení textury a precipitace 

Kvalita transformátorových ocelí je ur�ena kvalitou a „ostrostí“ Gossovy textury. 

Proto je d�ležité kontrolovat vývoj této textury. Tato textura se vytvá�í sekundární 

rekrystalizací z primárn� rekrystalizované matrice, která obsahuje množství relativn� velkých 

zrn s Gossovou texturou. Aby tato sekundární rekrystalizace mohla co nejúpln�ji prob�hnout, 

musí primární zrna z�stat malá v pom�ru k v�tším zrn�m, která ji pohltí. K potla�ení 

normálního r�stu zrna se proto používá vm�stk� sekundární fáze nebo silné primárn�

rekrystalizované textury. Této stabilizace primárních zrn se dosahuje pomocí nitrid�, sulfid�, 

karbid� p�ípadn� oxid� a tím se sou�asn� vytvo�í podmínky pro selektivní r�st p�ízniv�

orientovaných krystal� b�hem sekundární rekrystalizace. Proto je d�ležité hodnotit také 

precipitaci, která má p�ímý vliv na texturu materiálu. Pro hodnocení textury je d�ležité 

ujasn�ní pojmu textura [24]. 

6.1 Textura 

U n�kterých kompaktních materiál� má ur�itý krystalografický sm�r, �i více sm�r�

v krystalcích p�ednostní orientaci. Tyto p�ednostní orientace nazýváme texturami. Mezi 

hlavní skupiny textur, z hlediska zp�sob� vzniku pat�í: 

- R�stová textura, která popisuje orientaci krystalk� p�i vzniku pevné fáze. 

- Tvá�ecí textura, která popisuje orientaci krystalk� po jeho tvá�ení za studena.  

-Rekrystaliza�ní textura, ta charakterizuje orientaci krystalk� po rekrystaliza�ním procesu. 

-P�erekrystaliza�ní textura, tato vzniká p�i transformaci již texturované fáze v jinou 

texturovanou fázi a charakterizuje orienta�ní vztah první fáze k textu�e druhé fáze [25]. 

P�ednostní orientace zrn v polykrystalických kovových materiálech se zpravidla 

studuje pomocí rtg difrakce s využitím tzv. pólových obrazc�. V t�chto obrazcích se 

zaznamenává distribuce intenzity (hkl) reflexe jako funkce orientace vzorku, který se 

definovaným zp�sobem natá�í a rotuje. Pólové obrazce umož�ují výpo�et orienta�ní 

distribu�ní funkce (ODF), která umož�uje identifikovat existující p�ednostní orientaci na 

základ� srovnání se schématem hlavních texturních komponent vyskytujících se ve 

válcovaných a rekrystalizovaných kovech. Základní texturní komponenty pro kovy s KSC 

m�íží jsou definovány na obr. 16 [26]. .  
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Obr. 16. Vyzna�ení základních textruních komponent ve válcovaných a rekrystalizovaných KSC kovech,  

�ez ODF pro úhel 	= 45° [26]. 

Mezi nejd�ležit�jší texturní komponenty náleží vláknité textury α-fiber, θ-fiber a γ-

fiber. Jedná se o texturní komponenty s ur�itým spole�ným krystalografickým sm�rem nebo 

rovinou. Nap�. α-fiber zahrnuje všechny orientace, ve kterých je sm�r [�310] orientován podél 

sm�ru válcování (RD). To znamená, že tato texturní komponenta zahrnuje všechny roviny, ve 

kterých leží sm�r [�310] , tj. (001), (114), (113), 112), (223), (111), (110), atd.  M�žeme tedy 

�íci, že sm�r [�310] p�edstavuje spole�nou pr�se�nici všech rovin náležících k α - fiber.  

Textura γ - fiber odpovídá p�ípadu, kdy povrch plechu je rovnob�žný s rovinou (111). K této 

komponent� náleží všechny sm�ry, které leží v rovin� (111). V p�ípad� texturní komponenty 

θ-fiber je povrch plechu rovnob�žný s rovinou (001) [26]. 

6.1.1 Vyhodnocení textury EBSD 

Nej�ast�ji se pro vyhodnocování texturní orientace používá techniky EBSD – Electron 

Backscatter Diffraction v SEM. Za použití této techniky je možno získat informace o tvaru, 

velikosti a orientaci sousedních zrn ve vzorku �i naopak zjistit úhlovou dezorientaci hranic 

zrn, získat informace o krystalografické dokonalosti studovaných krystal� a také identifikovat 

p�ítomné fáze. Díky takto p�esným informacím se p�ednostní orientace zrn studovaná 

technikou EBSD ozna�uje jako studium mikrotextur. Na rozdíl od rtg difrakce je možné 

získat informace z mnohem menšího objemu studovaného vzorku. Konfigurace, která 

umož�uje automatické na�ítání a zpracování EBSD difraktogramu v SEM je znázorn�na na 

obr 17, kde je vzorek umíst�n v držáku mikroskopu a naklo�en o úhel cca 70°, díky tomuto je 
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možné studovat Kikuchiho linie na fluorescen�ním fosforovém stínítku. Tyto difraktogramy 

jsou pak snímány CCD kamerou [20], [27]. 

Obr. 17. Schéma SEM vybaveného automatizovaným systémem EBSD [27]. 

Pro popis orientace se zaznamenávají tzv. Eulerovy úhly, ty vyjad�ují vztah mezi 

vzájemnou orientaci systému os ND (sm�r normály k povrchu), RD (sm�r válcování), TD 

(sm�r p�í�ný ke sm�ru válcování) a x´, y´, z´. Kdy tato jejich vzájemná orientace se popisuje 

tz. Eulerovými úhly 
1, 
 , 
2. Význam lze objasnit postupem, kdy oba tyto systémy 

ztotožníme: 

- oto�ením kolem osy ND o úhel 
1 p�ejde osa RD do osy x1 a osa TD do osy y1, 

- oto�ením osy x1 o úhel 
 p�ejde osa ND do osy z´a osa y1 do osy y2, 

- oto�ením kolem osy z´o úhel 
2 p�ejde osa x1 do osy x´ a osa y2 do osy y´. 

Na obr. 18 je znázorn�n plochý vzorek s osami ND,RD, TD a v jeho i-tém krystalku 

jsou zakresleny osy x´, y´, z´ [25]. 

Obr. 18 a) sou�adnicový systém vzorku (osy ND,RD,DT)  
b) sou�adnicový systém krystalitu (osy x´,y´, z´)  

c) ztotožn�ní systému os ND,RD, TD a x´, y´, z´  [25]. 
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Orienta�ní distribu�ní funkce (ODS) je kvantitativní charakteristika textury, tedy 

zastoupení bod� v již zmín�ném orienta�ním prostoru. Tato funkce je definována vztahem: 

456 �7 !��89�87�8:�7; �    (6.1.) 

kde dn je po�et krystalk� v elementárním objemu Eulerova prostoru charakterizovaném 

sou�adnicemi 
1, 
 , 
2 a kde V je prom��ovaný objem vzorku. Pr�b�h ODF m�žeme získat 

pomocí �ez� Eulerovým prostorem sestrojeným pro r�zné hodnoty úhl� 
1, nebo 
2. Na 

obrázku 19 je patrný �ez Eulerovým prostorem [25], [27]. 

Obr. 19  �ezy Eulerova prostoru (
2= 0°, 5°, 10 °, ... , 90°) pro vláknitou texturu s osami <1-11> a <100> m��ené na 
rovin�  rovnob�žné s osou protla�ováné ty�e ze slitiny Al. 

 Systém vrstevnic ve st�ední �ásti obrázk� odpovídá sm�ru <1-11> [25]. 

Dále se pro ur�ení orientace používá pólový obrazec, který znázor�uje distribuci pólu 

vybraných rovin {hkl} ve stereografické projekci. Nebo inverzní pólový obrazec, který je 

nejb�žn�jším zp�sobem prezentace EBSD výsledk�, p�i automatickém mapování orientací ve 

studované oblasti vzorku. Znázor�uje vztah zvoleného sm�ru sou�adného systému vzorku, 

nej�ast�ji sou�adná osa k významným sm�r�m krystalografické soustavy. Takovýto inverzní 

pólový obrazec je znázorn�n na obr 20 [21], [26], [28]. 
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Obr. 20.  Ukázka inverzního pólového obrazce [28]. 

6.1.2 Vyhodnocení textury rtg difrakcí 

Vyhodnocení textury pomocí rtg difrakcí �i neutronovou difrakcí je nazýváno studium 

makrotextur. Pro difrak�ní metodu studia válcovací textury je pot�eba použít speciální 

texturní nástavec goniometru. Pohyb goniometru v pr�b�hu m��ení, umožní zmapovat 

reciproký prostor texturovaného vorku. P�ítomnost textury v polykrystalických materiálech 

snadno poznáme pomocí azimutálního profilu rtg difrak�ních linií, pokud je polykrystalický 

materiál texturovaný, jsou reflexe zkoncentrovány v ur�itých �ástech difrak�ních linií a 

netvo�í souvislé kružnice. Teoretický difraktogram materiálu s p�ednostní orientací, je 

znázorn�n na obr. 21. [26], [28], [29]. 

Obr. 21.  Difraktogram materiálu s p�edností orientací [28]. 

6.2 Vyhodnocení precipitace  

Pro hodnocení precipitace u transformátorových plech� se nej�ast�ji využívá 

proza�ovací elektronová mikroskopie TEM.  V tomto za�ízení je možné studovat pouze 

vzorky, které umožní pr�chod elektronového svazku, musí být tedy velmi tenké. Za�ízení pro 

zobrazení prošlých elektron� se sestává z elektromagnetických �o�ek. Mezi hlavní �ásti TEM 
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pat�í vakuová soustava, elektronové d�lo, osv�tlovací a zobrazovací systém. P�i analýze 

vzork� v TEM je d�ležité p�i identifikací fází rentgenovou mikroanalýza (EDX) a elektronová 

difrakce [27], [30]. 

6.2.1 Techniky pro analýzu AlN 

D�ležité p�i studování precipitace je ur�ení vhodné analýzy t�chto precipitát�. Proto je 

d�ležité si uv�domit, v jakých formách mohou prvky precipitátu existovat. Hliník v oceli 

existuje jako oxidická inkluze, nitrid hliníku �i hliník v tuhém roztoku. Se�tením všech t�chto 

složek dostaneme celkový obsah hliníku. Toto celkové stanovení lze získat pomocí optické 

emisní spektrometrie nebo standardní chemickou metodou. 

Dusík oproti tomu existuje bu� v intesticionálním roztoku v matrici železa, jako 

uzav�ený plynný dusík, nebo jako nitrid. Pro ur�ení celkového obsahu dusíku jsou používány 

standardní chemické metody, ale tém�� všechny se spoléhají na p�em�nu amoniaku destilaci 

z alkalického roztoku a ur�ení amoniaku bud volumetricky nebo fotometricky [22]. 

P�ímé a nep�ímé pozorování AlN 

- P�ímé pozorování AlN: Nitrid hliníku nelze pozorovat p�ímo pomocí konven�ní optické 

mikroskopie a ani dalšími morfologickými studiemi používajícími metody elektron-

metalografických technik, vhodnými pro místní analýzu jednotlivých precipitát�. Pro studium 

AlN se tedy používá proza�ovací elektronová mikroskopie (TEM), kde se pomocí tenkých 

fólií zkoumají precipitáty, zejména v raných fázích precipitace, kde ú�inky kontrastu 

efektivn� poskytují informace o interakcích precipitát� s dislokacemi. Nicmén� p�evážná 

v�tšina morfologických studií AlN byla provedena za použití TEM extrak�ních replik, 

p�ipravených z metalografických vzork�. Je d�ležité nepoužít p�i p�íprav� vodu, aby se 

zabránilo rozpoušt�ní AlN fází [22]. 

- Nep�ímé metody pozorování AlN: Pro ur�ení precipitace v oceli m�že být citlivým 

prost�edkem m��ení vnit�ního t�ení, nebo m��ení elektrického odporu. M��ení vnit�ního t�ení 

se zam��uje p�edevším na precipitaci intersticiálního dusíku nebo uhlíku v �-železe. Zásady 

této techniky jsou dob�e zavedené a ob� metody byly použity ke sledování kinetiky AlN 

precipitát� v �- železe. Stanovením závislost nejvyššího nap�tí na rychlosti deformace, je 

možné zjistit dynamické vysrážení AlN po dobu co nejkratší 8 s, p�i 875 ° C. V souhrnu je 
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z�ejmé, že v sou�asnosti neexistuje jediná metoda chemické analýzy, která by mohla 

jednozna�n� poskytovat spolehlivé kvantitativní informace o precipitaci AlN v oceli. 

Nicmén�, tím, že se kombinuje chemické, elektronové metalografické a nep�ímé fyzikální 

techniky (vnit�ní t�ení, elektrický odpor, maximální deformace m��ení) je tím stanoven úplný 

obraz charakteristik AlN precipitát� v oceli [22]. 

Rozpustnost AlN v oceli v souladu s b�žnou rovnicí rozpustnosti produktu je dána 

rovnicí: 

��<=�><�> � ��? � �7 @AB C D EF
kde Al a N p�edstavují metalurgicky rozpustné hliník a dusík, K je sou�in rozpustnosti, Q je 

aktiva�ní energie, R je plynová konstanta, T absolutní teplota a C je konstanta. Za 

rovnovážných podmínek, dojde k precipitaci AlN, pokud je p�ekro�en sou�in rozpustnosti. Na 

obrázku 22 je znázorn�na vzájemná rozpustnost v hm. % pro Al a N v ocelích za r�zných 

teplot [22]. 

Obr. 22 Vliv teploty na rovnovážnou rozpustnost AlN v ocelích [22]. 

6.2.2 P�íprava vzork� pro TEM 

P�íprava vzork� pro transmisní elektronovou mikroskopii vyžaduje experimentální 

zru�nost a velkou trp�livost. Vzorek musí mít pro konven�ní mikroskopii tlouš	ku           

okolo 200 nm, pro atomové rozlišení se požaduje tlouš	ka jen 5 až 40 nm. Standardní vzorky 

pro TEM mají tvar ter�ík� o pr�m�ru 3 mm. Vzorky z masivních materiál� je d�ležité nejprve 
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na�ezat na plátky a následn� zten�it. Existují dva základní druhy p�ípravy vzork� pro TEM a 

to p�íprava extrak�ních replik, nebo p�íprava tenkých fólií [30]. 

6.2.3 Otiskové metody  

 Tyto otisky – repliky jsou vlastn� kopiemi reliéfu povrchu vzorku, tento povrch 

vzorku se p�ed p�ípravou otisk� leští a leptá, pro zd�razn�ní reliéfu struktury. Existují dva 

základní typy replik a to extrak�ní repliky anebo otisky reliéfu povrchu. Tyto otisky reliéfu 

povrchu se mohou po�ídit p�ímou nebo nep�ímou metodou [30]. 

P�ímé repliky 

- Plastové repliky: na povrch vzorku je nanesen v tenké vrstv� rozpušt�ný plast. Po zaschnutí 

je tato tenká blanka strhnuta. Díky topografii vzorku vznikne kontrast v d�sledku r�zného 

stupn� rozptylu elektron�, které prochází r�znou tlouš	kou vrstvy. Na vyvýšeninách povrchu 

je tlouš	ka repliky menší a obraz proto jasn�jší. Výhodou této metody je op�tovné použití 

neporušeného vzorku. Nevýhodou je malá stabilita p�i oza�ování plastové repliky 

elektronovým svazkem a omezená rozlišovací schopnost. 

- Uhlíkové repliky: na povrch vzorku je napa�en �istý uhlík ve vakuu. Takto p�ipravená 

replika je ten�í než plastová a proto je dosaženo vyššího rozlišení. Avšak uhlíková replika má 

ve všech místech stejnou tlouš	ku a proto je kontrast t�eba získat stínováním. Tato replika se 

chemicky �i elektrolyticky odleptává. 

Nep�ímé (dvoustup�ové) repliky 

P�i této metod� se nejprve sejme negativní plastový otisk, na který se následn� napa�í 

tenký uhlíkový film. Po rozpušt�ní plastu se získá pozitivní uhlíková replika, která se 

následn� stínuje pro lepší pozorování v mikroskopu. Princip nep�ímé repliky je zobrazen na 

obr. 23 [30]. 
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Obr. 23. P�íprava nep�ímé repliky [30]. 

Extrak�ní repliky 

Tyto repliky umož�ují získat obraz povrchového reliéfu struktury a zárove� ze vzorku 

vyextrahovat jemné �ástice (karbidy, vm�stky, intermetalické �ástice). Tyto �ástice mají 

velmi dobrý kontrast a umož�ují provést analýzu chemického složení pomocí EDS. Tato 

technika je užite�ná, pokud jsou precipitáty velmi malé, nebo je matrice feromagnetická. 

Vzorek se nejprve mechanicky a poté elektrolyticky vyleští pro obnažení precipitát�. Na tento 

p�ipravený vzorek se nanese tenká uhlíková vrstva, poté se vrstva roz�eže a pono�í do 

elektrolytu. Kousky repliky jsou pak zachytávány na m�d�nou sí	ku a vysušeny. Obrázky 24, 

25 zobrazují princip extrak�ní repliky a �ástice karbid� na uhlíkové extrak�ní replice [30]. 

Obr. 24. Princip extrak�ní repliky [30]. Obr. 25. Snímek uhlíkové extrak�ní repliky s �ásticemi 
karbid� [30].
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7 Experimentální �ást 

Cíle experimentální �ásti DP lze shrnout následovn�: 

1. Charakterizovat precipitaci v pleších po válcování za tepla a po následném válcování 

za studena a oduhli�ovacím žíhání. 

2. Identifikovat minoritní fáze za použití TEM. 

3. Analyzovat chemické složení sulfidických �ástic p�ítomných v pleších po válcování 

za tepla a po oduhli�ovacím žíhání (dodavatel B) 

4. Stanovit st�ední velikost �ástic minoritních fází ve vzorcích po oduhli�ovacím žíhání 

(dodavatelé A, B a C). 

7.1 Popis experimentálního materiálu 

Pro experimentální �ást DP byly odebrány t�i vzorky po válcování za tepla a dále ze 

stejných svitk� byly odebrány t�i vzorky po následném válcování za studena na mezitlouš	ku 

a po oduhli�ovacím žíhání. Základní informace o vzorcích od dodavatel� A, B a C jsou 

zobrazeny v tabulce 4. U všech dodavatel� byl proveden oh�ev na válcovací teploty v                     

rozmezí 1250 - 1280 °C. Chemické složení studovaných taveb je uvedeno v tab. 5. A následné 

parametry oduhli�ovacího žíhání jsou uvedeny v tabulce 6. 

Tab. 4 Základní údaje o studovaných vzorcích 

Dodavatel
Válcování za tepla 

Oduhli�ovací 
žíhání 

Tlouš�ka 
[mm] 

Tdoválc. [°C]
Tlouš�ka 

[mm] 
A 2,35 970-980 0,60 
B 2,50 970-980 0,65 

C 2,50 970-980 0,65 

Tab. 5. Chemické složení v hm % 

Dodavatel C Mn Si P S Cr Ni

A 0,033 0,24 3,21 0,012 0,006

B 0,030 0,25 3,16 0,008 0,004 0,024 0,018

C 0,033 0,25 3,11 0,012 0,006 0,022 0,054

Dodavatel Cu Altot. N2 V Ti Nb Ti+Nb+V

A 0,500 0,014 0,0104 0,003 0,005

B 0,498 0,014 0,0092 0,003 0,004 0,001 0,008

C 0,490 0,015 0,013 0,002 0,005
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Tab. 6 Parametry oduhli�ovacího žíhání 

Dodavatel Mezitlouš�ka
[mm] 

Parametry 
oduhli�ení

C po 
OŽ   

[hm.%]

A 0,6 
840°C, 11,5 

m/min, 20% H2
0,0035

B 0,65 
840°C, 11,5 

m/min, 15% H2
0,0029

C 0,65 
820°C, 11,5 

m/min, 15% H2
0,0026

Tyto vzorky byly dále metalograficky p�ipraveny a u každého vzorku je k dispozici 

vzorek, který byl p�ipraven 10% pod povrchem a vzorek, který je p�ipraven v polovin�

pr��ezu.  Na obrázku 26 je znázorn�n popis vzork�. 

Obr. 26 popis vzork�

7.2 P�íprava extrak�ních uhlíkových replik z metalografických vzork�  

P�íprava extrak�ní uhlíkové repliky za�íná zhotovením metalografického výbrusu. 

Postup p�ípravy vzorku se skládá z n�kolika na sebe navazujících krok�: odb�r vzorku, 

preparace, broušení, lešt�ní a leptání vzorku, jak ukazuje obr. 27. 

Obr. 27 Schéma p�ípravy metalografického výbrusu [31]. 



41 

Vzorky byly vypreparovány za tepla do vodivého bakelitu, pro pozd�jší leptání 

v elektrolytu. P�ed broušení byly vzorky ozna�eny viz. Obr 26. 

Kone�né doleš	ování vzork� prob�hlo na p�ístroji firmy Struers s diamantovou pastou 

3 �m, na podložce MOL. P�i lešt�ní už nebylo možné používat vodu, protože precipitáty AlN 

jsou lehce rozpustné, a proto není doporu�ováno vystavovat repliky dlouhodob�jšímu 

p�sobení vody. Proto byl pro oplachování vzork� dále používán jen líh. 

Pro studování transformátorových plech� na p�ítomnost sulfid� manganu, sulfidu m�di 

a �ástic nitridu hliníku je d�ležité vhodn� zvolit leptadlo, ve kterém se nitrid hliníku 

nerozpustí. Nitrid hliníku se snadno rozpouští p�i leptání v alkoholových roztocích kyseliny 

dusi�né nebo chlorovodíkové. Proto byly vzorky leptány v 2% roztoku bromu v etylalkoholu 

do objevení hranic zrn, což trvalo p�ibližn� 3 - 5minut. 

Dále bylo z metalografických vzork� p�ipraveno 6 extrak�ních uhlíkových replik. 

Vzorky byly napa�ovány v napa�ova�ce, p�i r�zných parametrech, avšak vrstva byla 

necelistvá a p�i leptání v elektrolytu se rozpustila. Proto byla vyhotovena celá �ada 

nauhli�ování p�i r�zných parametrech, za ú�elem dosažení celistvé vrstvy, ovšem bez 

výsledku, proto tento problém v nauhli�ování vy�ešil technik z Anglie. Po nahrání nového 

programu, už byly vrstvy napa�eného uhlíku celistvé a nerozpoušt�ly se. Po napa�ení vzorku 

je vrstva uhlíku na povrchu výbrusu skalpelem na�ezána na �tvere�ky o velikosti cca 2 x 2 mm a 

následn� byla elektrolyticky podleptána. Vzorek je v elektrickém obvodu zapojen jako anoda. 

Roztok elektrolytu pro napa�enou uhlíkovou vrstvu byl složen z etylalkoholu, destilované vody, 

KCl a kyseliny citrónové. Schéma elektrolytického podleptání je zobrazeno na obr. 28. 

Obr. 28 Elektrolytické podleptání vzorku, kde: 2 - elektrolyt, 3 – vzorek [27].  

Podleptaný uhlíkový film je z povrchu vzorku uvoln�n pono�ením do kapaliny pod malým 

úhlem, s dostate�n� vysokým povrchovým nap�tím o složení cca 50 obj.% etylalkoholu                
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a 50 obj.% vody. Repliky byly vyloveny na nosné sí	ky z nylonu. Sí	ky z m�di nebyly použity, 

aby nevytvá�ely chybné údaje p�i rtg spektrální mikroanalýze CuxS. 

7.3 studium replik v TEM 

Studium uhlíkových extrak�ních replik bylo provedeno v proza�ovacím mikroskopu 

JEM 2100, který byl vybaven EDX analyzátorem. Identifikace minoritních fází byla 

provedena za použití rtg spektrální mikroanalýzy. Pro ú�ely obrazové analýzy byla distribuce 

�ástic minoritních fází ve studovaných vzorcích zdokumentována p�i konstantním zv�tšení. 

7.3.1 Vzorek válcovaný za tepla 

Analýza chemického složení sulfidických �ástic p�ítomných v pleších po válcování za 

tepla u dodavatele B, je zobrazena v tabulce7.   

Tab. 7 Výsledky z TEM studia pro tepelný pás 

B12-s 1 

  
atomové 

% 
hmotnostní 

% 
Velikost

[nm] 
druh 

S 47,59 34,27
500 

Komplex.�. 
(Cu,Mn)S 

Mn 46,91 57,88
Cu 5,49 7,84

B12-s 2 

  
atomové 

% 
hmotnostní 

% 
Velikost

[nm] 
druh 

S 47,29 34,1
200 Komplex.� (Cu,Mn)SMn 48,72 60,2

Cu 3,98 5,69
B12-s 3 

  
atomové 

% 
hmotnostní 

% 
Velikost

[nm] 
druh 

S 45,38 31,78
100 

Komplex.�. 
(Cu,Mn)S Mn 40,31 48,36

Cu 14,31 19,86
B12-s 4 

  
atomové 

% 
hmotnostní 

% 
Velikost

[nm] 
druh 

S 49,8 36,67
70 MnS 

Mn 50,2 63,33
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B12-s 5 

  
atomové 

% 
hmotnostní 

% 
Velikost

[nm] 
druh 

S 49,76 36,14
60 

Komplex.�. 
(Cu,Mn)S Mn 43,3 53,88

Cu 6,93 9,98
B12-s 6 = s 5 

  
atomové 

% 
hmotnostní 

% 
Velikost

[nm] 
druh 

S 49,87 36,65
60 

Komplex.�. 
(Cu,Mn)S Mn 48,97 61,66

Cu 1,16 1,69
B12-s 7 

  
atomové 

% 
hmotnostní 

% 
Velikost

[nm] 
druh 

S 42,24 30,61
50 Komplex.�. (Ti,Mn)STi 14,52 15,71

Mn 43,24 53,68
B12-s 8 

  
atomové 

% 
hmotnostní 

% 
Velikost

[nm] 
druh 

S 49,29 36,09
350 

Komplex.�. 
(Cu,Mn)S Mn 49,21 61,74

Cu 1,5 2,18
B12-s 9 

  
atomové 

% 
hmotnostní 

% 
Velikost

[nm] 
druh 

S 47,95 34,91
60 MnS 

Mn 52,05 65,09
B12-s 10 

  
atomové 

% 
hmotnostní 

% 
Velikost

[nm] 
druh 

S 48,58 35,55
250 MnS 

Mn 51,42 64,45
B12-s 11 

  
atomové 

% 
hmotnostní 

% 
Velikost

[nm] 
druh 

S 46,8 33,41
250 

Komplex.�. 
(Cu,Mn)S Mn 45,28 55,38

Cu 7,92 11,21
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B12-s 12 

  
atomové 

% 
hmotnostní 

% 
Velikost

[nm] 
druh 

S 33,59 46,89
200 

Komplex.�. 
(Cu,Mn)S Mn 57,27 46,67

Cu 9,14 6,44
B12-s 13 

  
atomové 

% 
hmotnostní 

% 
Velikost

[nm] 
druh 

S 42,78 30,38
50 MnS 

Mn 57,22 69,62
B12-s 14 

  
atomové 

% 
hmotnostní 

% 
Velikost

[nm] 
druh 

S 47,4 34,14
500 

Komplex.�. 
(Cu,Mn)S Mn 47,76 58,94

Cu 4,84 6,92
B12-s 15 

  
atomové 

% 
hmotnostní 

% 
Velikost

[nm] 
druh 

S 45,71 32,57
350 

Komplex.�. 
(Cu,Mn)S 

Mn 48,33 59,01
Cu 5,96 8,42

B12-s 16 

  
atomové 

% 
hmotnostní 

% 
Velikost

[nm] 
druh 

S 47,68 34,69
250 MnS 

Mn 52,32 65,31
B12-s 17 

  
atomové 

% 
hmotnostní 

% 
Velikost

[nm] 
druh 

S 48,83 35,76
80 MnS 

Mn 51,17 64,24
B12-s 18 

  
atomové 

% 
hmotnostní 

% 
Velikost

[nm] 
druh 

S 50,01 36,74
60 

Komplex.�. 
(Cu,Mn)S 

Mn 48,28 60,78
Cu 1,7 2,48

B12-s 19 

  
atomové 

% 
hmotnostní 

% 
Velikost

[nm] 
druh 

S 48,56 35,53
300 MnS 

Mn 51,44 64,47
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B12-s 20 

  
atomové 

% 
hmotnostní 

% 
Velikost

[nm] 
druh 

S 48,15 34,9
250 

Komplex.�. 
(Cu,Mn)S Mn 48,12 59,75

Cu 3,73 5,35

Za použití rtg spektrální mikroanalýzy (EDX) bylo provedeno vyhodnocení 

sulfidických ve vzorku B12 po válcování za tepla. Vzorek po válcování za tepla obsahoval 

p�edevším sulfidy manganu, komplexní sulfidy s nízkým obsahem m�di a sm�sné sulfidy 

manganu a m�di. Komplexní �ástice mají p�evážn� rovnocenné zastoupení manganu a síry 

obohacené jen s nepatrným at. % m�di. Sulfidy manganu v tepelném pásu dosahují typické 

velikosti cca 150 nm. Velikost heterogenních komplex� v závislosti na at. % Mn je zobrazena 

na obr. 29.  Z obrázku vyplývá, že menší komplexní �ástice jsou rozpušt�ny, díky nižším 

teplotám rozpustnosti p�i doválcovací teplot�. 

Obr. 29 závislost velikosti komplexní �ástice na obsahu manganu 

Na obrázku 30 je znázorn�ní nízkého obsahu m�di v komplexních �ásticích sulfid�. 
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Obr. 30 objemové zastoupení Cu v �ásticích v at.% 

Na obrázku 31 je uveden p�íklad precipitace v teplém pásu. Je zde patrné sí	oví 

cementitu, které vyprecipitovalo p�i ochlazování pásu z teploty doválcování. Obrázek 32 

znázor�uje fázi o velikosti n�kolika stovek nanometr� uvnit� feritického zrna. 

Obr. 31 sí�oví cementitu na hranici feritu vzorek A12 Obr. 32 ojedin�lá precipitace uvnit� feritického zrna 
vzorek A12 

�ástice p�ibližn� �tvercového pr��ezu byly identifikovány jako fáze TiX, kde X m�že 

být dusík nebo uhlík, obr. 33. Jehlicovité �ástice byly identifikovány jako nitrid hliníku – 

AlN, obr. 34. 
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Obr. 33 �ástice TiX ve vzroku A12 Obr. 34 jehlicovitá �ástice AlN ve vzorku A12 

Lze o�ekávat, že p�i oh�evu na teplotu válcování došlo k úplnému rozpušt�ní �ástic 

AlN. Nicmén� p�i teplot� doválcování, p�íp. i b�hem následného vychlazování teplých pás� se 

�ást hliníku mohla vylou�it ve form� �ástic AlN. Relativn� vysoká teplota precipitace 

umožnila vznik pom�rn� hrubých ty�inkovitých �ástic. EDX spektra typických minoritních 

fází v teplých pásech jsou uvedena na obr. 35. 
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Obr. 35  EDX spektra sekundárních fází ve vzorku A12, a)  cementit, b) fáze TiX, c) AlN, d) sulfid manganu a m�di          

Minoritní fáze p�ítomné v teplých pásech t�í dodavatel� (A12, B12, C12) byly 

kvalitativn� shodné. Vzhledem k nízkému objemovému podílu minoritních fází v teplých 

pásech lze však o�ekávat, že tyto rozdíly nebudou mít významn�jší vliv na chování pás�

b�hem jejich dalšího zpracování.                        

7.3.2 Vzorek po oduhli�ovacím žíhání 

Analýza chemického složení sulfidických �ástic, p�ítomných v pleších po oduhli�ovacím 

žíhání u dodavatele B, je zobrazena v tabulce 8. B�hem op�tovných p�íprav vzork� k nauhli�ení 

byl vzorek B 22 zni�en, byl proto nahrazen stejným vzorkem ovšem s ozna�ením B 23. 

Tab. 8 Výsledky z TEM studia pro pás po oduhli�ovacím žíhání 

B23-s 1 

  
atomové 

% 
hmotnostní 

% 
Velikost 

[nm] 
druh 

S 30,99 18,95 
40 

komplexní �. (Mn,Cu)S 
AlN 

Mn 15,52 16,25 
Cu 53,49 64,8 

B23-s 2 = s 1 

  
atomové 

% 
hmotnostní 

% 
Velikost 

[nm] 
druh 

S 19,21 12,09 

40 
komplex. �. (Ti,Cu, 

Mn)S, AlN 
Mn 4,59 4,95 
Cu 37,05 46,19 

Ti 39,15 36,77 
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B23-s 3 

  
atomové 

% 
hmotnostní 

% 
Velikost 

[nm] 
druh 

S 37,69 24,07 
90 

komplex. �. (Mn,Cu)S, 
AlN 

Mn 17,14 18,75 
Cu 45,17 57,17 

B23-s 4 

  
atomové 

% 
hmotnostní 

% 
Velikost 

[nm] 
druh 

S 41,77 27,56 
130 

komplexní �. (Mn,Cu)S, 
AlN 

Mn 20,79 23,5 
Cu 37,44 48,95 

B23-s 5 = s 4 

  
atomové 

% 
hmotnostní 

% 
Velikost

[nm] 
druh 

S 39,46 25,28 
130 komplexní �. (Mn,Cu)S Mn 12,41 13,62 

Cu 48,13 61,1 

B23-s 7 

  
atomové 

% 
hmotnostní 

% 
Velikost

[nm] 
druh 

S 45,12 31,95 
100 

komplex. �. (Mn,Cu)S, 
AlN 

Mn 47,16 57,21 
Cu 7,72 10,84 

B23-s 8 = s 7 

  
atomové 

% 
hmotnostní 

% 
Velikost

[nm] 
druh 

S 49,72 36,15 
100 

komplex. �. (Mn,Cu)S, 
AlN 

Mn 44,04 54,87 
Cu 6,23 8,98 

B23-s 9 

  
atomové 

% 
hmotnostní 

% 
Velikost

[nm] 
druh 

S 46,95 33,43 
400 

komplex. �. (Mn,Cu)S, 
AlN 

Mn 43,31 52,82 
Cu 9,75 13,75 

B23-s 10 = s 9 

  
atomové 

% 
hmotnostní 

% 
Velikost

[nm] 
druh 

S 44,47 30,51 
400 komplex. �. (Mn,Cu)S Mn 32,58 38,29 

Cu 22,95 31,2 
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B23-s 11 

  
atomové 

% 
hmotnostní 

% 
Velikost

[nm] 
druh 

S 43,37 28,65 
40 komplex. �. (Mn,Cu)S Mn 15,75 17,83 

Cu 40,88 53,52 

B23-s 12 

  
atomové 

% 
hmotnostní 

% 
Velikost

[nm] 
druh 

S 47,06 33,19 
400 komplex. �. (Mn,Cu)S Mn 38,07 46,01 

Cu 14,88 20,8 

B23-s 13 = s 12 

  
atomové 

% 
hmotnostní 

% 
Velikost

[nm] 
druh 

S 44,41 29,89 
400 

komplex. �. (Mn,Cu)S, 
AlN 

Mn 22,38 25,8 
Cu 33,21 44,3 

B23-s 14 

  
atomové 

% 
hmotnostní 

% 
Velikost

[nm] 
druh 

S 50,87 37,49 
200 komplex. �. MnS, AlN Mn 46,73 59,01 

Cu 2,4 3,5 

B23-s 15 

  
atomové 

% 
hmotnostní 

% 
Velikost

[nm] 
druh 

S 49,65 36,53 
150 MnS 

Mn 50,35 63,47 

B23-s 16 

  
atomové 

% 
hmotnostní 

% 
Velikost

[nm] 
druh 

S 38,57 24,26 
30 komplex. �. (Mn,Cu)S Mn 4,94 5,32 

Cu 56,5 70,42 

B23-s 17 

  
atomové 

% 
hmotnostní 

% 
Velikost

[nm] 
druh 

S 39,52 25,06 
20 komplex. �. (Mn,Cu)S Mn 6,11 6,63 

Cu 54,37 68,31 
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B23-s 18 

  
atomové 

% 
hmotnostní 

% 
Velikost

[nm] 
druh 

S 36,61 22,71 
20 

komplex. �.  (Mn,Cu)S, 
AlN 

Mn 3,97 4,22 
Cu 59,42 73,07 

B23-s 19 

  
atomové 

% 
hmotnostní 

% 
Velikost

[nm] 
druh 

S 50,51 37,3 
50 MnS 

Mn 49,49 62,7 

B23-s 20 

  
atomové 

% 
hmotnostní 

% 
Velikost

[nm] 
druh 

S 48,53 35,48 
100 MnS 

Mn 51,47 64,52 

B23-s 21 

  
atomové 

% 
hmotnostní 

% 
Velikost

(nm) 
druh 

S 34,8 21,22 
40 Cu2S 

Cu 65,2 78,78 

B23-s 22 

  
atomové 

% 
hmotnostní 

% 
Velikost

[nm] 
druh 

S 35,16 21,99 
20 komplex. �. (Mn,Cu)S Mn 14,03 15,03 

Cu 50,81 62,98 

B23-s 23 

  
atomové 

% 
hmotnostní 

% 
Velikost

[nm] 
druh 

S 41,97 27,94 
100 komplex. �. (Mn,Cu)S Mn 25,04 28,55 

Cu 32,99 43,51 

B23-s 24 

  
atomové 

% 
hmotnostní 

% 
Velikost

[nm] 
druh 

S 38,37 24,23 
30 komplex. �. (Mn,Cu)S Mn 7,87 8,51 

Cu 53,76 67,26 

B23-s 25 

  
atomové 

% 
hmotnostní 

% 
Velikost

[nm] 
druh 

S 36,5 22,5 
40 Cu2S 

Cu 63,5 77,5 
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B23-s 26 

  
atomové 

% 
hmotnostní 

% 
Velikost

[nm] 
druh 

S 36,53 22,61 
25 komplex. �. (Mn,Cu)S Mn 2,81 2,98 

Cu 60,66 74,41 

B23-s 27 

  
atomové 

% 
hmotnostní 

% 
Velikost

[nm] 
druh 

S 34,78 21,21 
30 Cu2S 

Cu 65,22 78,79 

B23-s 28 

  
atomové 

% 
hmotnostní 

% 
Velikost

[nm] 
druh 

S 37,74 23,7 
40 komplex. �. (Mn,Cu)S Mn 7,02 7,56 

Cu 55,23 68,74 

B23-s 29 

  
atomové 

% 
hmotnostní 

% 
Velikost

[nm] 
druh 

S 32,71 19,9 
20 komplex. �. (Mn,Cu)S Mn 6,19 6,45 

Cu 61,1 73,66 

B23-s 30 

  
atomové 

% 
hmotnostní 

% 
Velikost

[nm] 
druh 

S 41,32 26,69
30 komplex. �. (Mn,Cu)S Mn 10,4 11,5

Cu 48,28 61,81

B23-s 31 

  
atomové 
% 

hmotnostní 
% 

Velikost
[nm] 

druh 

S 42,11 27,93
60 komplex. �. (Mn,Cu)S Mn 22,74 25,85

Cu 35,15 46,22

B23-s 32 

  
atomové 
% 

hmotnostní 
% 

Velikost
[nm] 

druh 

S 39,47 25,64
60 komplex. �. (Mn,Cu)S Mn 20,44 22,76

Cu 40,08 51,6
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B23-s 33 

  
atomové 
% 

hmotnostní 
% 

Velikost
[nm] 

druh 

S 33,85 20,77

20 komplex. �. (Mn,Cu)S Mn 7,42 7,81

Cu 58,72 71,42

 U vzorku B23 po oduhli�ovacím žíhání byly za použití rtg spektrální mikroanalýzy  

zjišt�ny sm�sné sulfidy m�di a manganu, sulfidy m�di (Cu2S), sulfidy manganu a nitridy 

hliníku. Jemné �ástice Cu2S se vyskytují s velikostí cca 40 nm. Dále se zde vyskytují sulfidy 

manganu MnS s typickou velikostí cca 100 nm. �ástice sulfid� slouží jako místa pro  

heterogenní nukleaci, pro precipitaci �ástic nitrid� AlN + (Mn,Cu)S. Velikost heterogenních 

komplex� precipitát� se zv�tšuje se zvyšujícím se obsahem manganu, jak je patrné z obrázku 

�. 36. Z m��ení byly vylou�eny �ástice o velikosti 400 nm, pro odlehlost od ostatních 

výsledk�, a pro patrn� velký vliv AlN na velikost �ástice. 

Obr. 36 závislost velikosti komplexní �ástice na obsahu manganu 

Dále je p�edpokládáno, že p�esn� opa�nou tendenci bude mít na velikost �ástic 

množství m�di v komplexní �ástici, což je zobrazeno na obr. 37, kdy se velikost komplexní 

�ástice zmenšuje s rostoucím obsahem m�di. 
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Obr. 37 závislost velikosti komplexní �ástice na obsahu m�di 

Typické p�íklady precipitace ve vzorcích ve stavu po oduhli�ovacím žíhání jsou 

uvedeny na obr. 38, 39. Hranice feritických zrn jsou nespojit� lemovány �ásticemi precipitátu, 

který byl za použití EDX identifikován jako nitridy k�emíku a rovn�ž zde byly zjišt�ny nitridy 

hliníku. 

Obr. 38 sí�oví nitridu k�emíku po hranicích zrn vzorek 
A22 

Obr. 39 sí�oví  nitridu k�emíku po hranicích 
zrn,precipitace nitridu hliníku uvnit� zrna A22 

Uvnit� feritických zrn se vyskytuje velmi výrazná precipitace jemných �ástic nitridu 

hliníku.  Hustota precipitátu ve vzorcích je velmi prom�nlivá, obr. 40. 
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Obr. 40 Precipitace nitridu hliníku uvnit� zrna , vzorek A22 

Ve vzorku po oduhli�ujícím žíhání se vyskytovaly také sulfidické �ástice, jako sulfidy 

manganu, sm�sné sulfidy manganu a m�di i sulfidy m�di. Ve velkém po�tu zde byly 

zastoupeny sulfidicko-nitridické �ástice, což bylo d�sledkem heterogenní nukleace �ástic AlN 

na povrchu sulfidických �ástic. EDX spektra minoritních fází p�ítomných ve vzorcích po 

oduhli�ovacím žíhání jsou uvedeny na obr. 41. 
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Obr. 41 EDX spektra sekundárních fází ve vzorku A22, a) fáze TiX, b) Si3N4, c) AlN, d) sulfid manganu a m�di 

Ve vzorcích, po oduhli�ovacím žíhání od dodavatel� A,B a C, byly zjišt�ny stejné 
minoritní fáze. Nejnižší objemový podíl t�chto fází obsahoval vzorek C, tento rozdíl 
pravd�podobn� souvisí s nižší oduhli�ovací teplotou, než která je ve vzorcích A a B. 

7.4  Obrazová analýza minoritních fází 

K obrazové analýze ve vybraných vzorcích bylo použito snímk� po�ízených v TEM. 

Tyto snímky byly dále zpracovány v programu Image – Pro Plus. P�i obrazové analýze vzork�

se jednotlivé obrazové body (pixely) navzájem dotýkají. V kvantitativní metalografii se zpravidla 

pracuje s obrázky, u kterých je každý obrazový bod popsán jedinou �íselnou hodnotou, tzv. 

hladinou šedi, kdy p�echod mezi hladinami šedi ve vybraném intervalu u vzorku znamená 

rozhraní fází.  �etnost výskytu jednotlivých hladin šedi znázor�uje tzv. histogram hladin šedi. 

Histogram hladin šedi k prvnímu snímku vzorku B23 je zobrazen na obr. 42. Pomocí prahování 

jsme schopni odfiltrovat hladiny šedi a p�evést obraz do binární formy, kde detekovaným pixel�m 

je p�i�azena hodnota 255 a zbylým pak hodnota 0. Díky tomuto prahování, je možné zjistit p�esné 

kvantitativní hodnoty m��ených fází. Od každého dodavatele (A, B a C) bylo vybráno15snímk�, 

p�i stejném zv�tšení pro obrazovou analýzu. 

Obr. 42 histogram hladin šedi vzorku B23 - 1. snímek
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 Za použití binárních zobrazení byly stanoveny následující parametry precipitace: 

1. st�ední pr�m�r �ástic       (dstr) 

2. minimální pr�m�r �ástic  (dmin) 

3. maximální pr�m�r �ástic (dmax) 

4. pom�r dmax/dmin

5. celkový po�et analyzovaných �ástic ve vzorku (po�et �ásticcelkem) 

6. po�et �ástic precipitátu na jednotkovou plochu 

Výsledky obrazové analýzy z vybraných vzork� jsou zobrazeny v tabulce 10, uvedený 

údaje p�edstavují st�ední hodnoty a standardní odchylky. 

Tab. 9 Výsledky obrazové analýzy 

Vzorky 
dstr 

[nm] 

dmin 

[nm] 

dmax 

[nm] 
dmax/dmin

po�et 

�ásticcelkem

Po�et �ástic 

na �m2

A 22 24,0±10 16,3±8 31,7±15 1,95 1113 23 

B 23 17,5±5 12,0±4 22,4±7 1,86 1573 33 

C 22 37,21±15 25,4±14 51,4±21 2,02 516 11 

 Z výsledk� kvalitativní analýzy vyplynulo, že v�tšina �ástic precipitát� v pleších po 

oduhli�ovacím žíhání je tvo�ena fází AlN, v menším množství se vyskytovaly �ástice nitrid�

k�emíku a sulfidické �ástice. Objemový podíl precipitátu byl nejnižší v p�ípad� vzorku C22, 

což pravd�podobn� souvisí se skute�ností, že teplota oduhli�ovacího žíhání byla o 20°C nižší 

než v p�ípad� vzork� A22 a B23. 

Typické p�íklady distribuce �ástic precipitát� ve st�edu tlouš	ky plech� po 

oduhli�ovacím žíhání jsou uvedeny na obr. 43 - 45. Z uvedených obrázk� je z�ejmé, že 

precipitace byla relativn� heterogenní.  
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Obr. 43 vzorek A22, nerovnom�rná distribuce precipitát�

Obr. 44 vzorek B23, velká hustota precipitát� Obr. 45 vzorek C22, nízké zastoupení intergranulárních 
precipitát�

Z výsledk� obrazové analýzy vyplývá, že již ve stavu po oduhli�ovacím žíhání se 

v kovové matrici vyskytuje vysoká hustota �ástic precipitát� (p�evážn� AlN) o st�ední 

velikosti na úrovni n�kolika desítek nanometr�. Stanovená velikost �ástic je v souladu 

s obecn� akceptovanými p�edstavami o velikosti �ástic pot�ebných pro omezení normálního 

r�stu zrna v trafoocelích po primární rekrystalizaci [11]. 
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8 Záv�r 

Pro transformátorové plechy GOES a jejich vlastnosti je d�ležité, aby m�ly co nejv�tší 

podíl Gossovy textury. Významný vliv na dokonalost této textury v transformátorových 

pleších mají �ástice minoritních fází, jejichž úkolem je brzdit normální r�st zrna p�ed 

za�átkem sekundární rekrystalizace. 

V rámci této diplomové práce byl proveden experiment na orientovaných 

k�emíkových pleších, které byly k dispozici od t�í r�zných dodavatel�. U všech dodavatel�

byly studovány vzorky po válcování za tepla a poté ze stejného svitku po válcování za studena 

a oduhli�ovacím žíhání. Minoritní fáze p�ítomné ve studovaných vzorcích byly identifikovány 

pomocí TEM. Výsledky kvalitativní analýzy precipitace byly dopln�ny obrazovou analýzou 

�ástic p�ítomných ve vzorcích po oduhli�ovacím žíhání.  

Ve vzorcích po válcování za tepla byla zjišt�na malá �etnost sulfidických �ástic, dále 

nízký výskyt AlN �ástic a hranice zrn byly lemovány karbidy železa. Po oduhli�ovacím žíhání 

byla v kovové matrici všech studovaných vzork� zjišt�na vysoká �etnost �ástic AlN, v menší 

mí�e se potom vyskytovaly �ástice nitridu k�emíku a sulfidické �ástice. Pomocí studia v TEM 

byly potvrzeny rozdíly ve stabilit� sulfid� typu MnS a sulfid� na bázi m�di. Studovaný 

vzorek ve stavu po válcování za tepla obsahoval vzorek jen MnS a komplexní sulfidy 

s nízkým obsahem m�di. B�hem oduhli�ovacího žíhání došlo k dodate�né precipitaci 

sulfidických �ástic a vzorek obsahoval jak komplexní sulfidy manganu a m�di, tak i jemné 

sulfidy m�di (Cu2S). Bylo prokázáno, že b�hem oduhli�ovacího žíhání sloužily �ástice sulfid�

jako místa heterogenní nukleace �ástic nitrid� hliníku. 

Z výsledk� kvalitativní analýzy minoritních fází na vzorcích A, B a C je z�ejmé, že ve 

vzorcích po oduhli�ovacím žíhání jsou p�ítomny p�edevším �ástice fáze AlN, v menší mí�e 

jsou zde zastoupeny �ástice nitrid� k�emíku a sulfidických �ástic. Tyto precipitáty jsou ve 

vzorku distribuovány velmi nerovnom�rn�, p�i�emž nejnižší po�et �ástic na jednotku plochy 

vykazoval vzorek C22. 

Z obrazové analýzy vyplynulo, že vysoká hustota precipitát� se vyskytuje již ve stavu 

po oduhli�ovacím žíhání. Precipitáty obsažené ve vzorku zastupuje p�edevším AlN s velikostí 

jen n�kolika desítek nanometr�. Tyto minoritní fáze jsou díky své velikostí a distribuci 

schopny omezit rovnom�rný r�st zrna p�ed sekundární rekrystalizací. 
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