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Abstract 

In this paper we would like to reveal the relationship between the intensity of plastic 
deformation and corrosion resistance of tinplates; causes of the corrosion and damage during 
long-term storage.  

At present, majority of the tins produced are so-called two-part metal tins produced by 
drawing the cup and the lid of the tin, which are joined by beading. The technology of drawing 
in the production of cups has high demands on plastic quality of thin tinplates. During the 
drawing there occurs considerable plastic deformation of base steel material, but also of the 
surface tin-plated layer. The thickness of tinplates is reduced, keeping the required tensibility. 
Requirements on the inside and surface cleanness of the strips, their close dimension tolerance 
and ideal evenness increase.  

Experiments oriented to investigating the causes of cracking of meat tins have shown 
clearly, that materials were damaged by corrosive mechanical damage. The corrosion was 
caused by increased aggressiveness of the meat filling, as well as by reduced protective 
efficiency of the tin coating in areas of major plastic deformation where tensile stress prevails. It 
is possible to remove the latter of the causes by improving the technological conditions for 
closing the tins (by reducing the tensile stress in the area of the lid radius) and increasing the 
resistance of protecting layers. Nowadays, thin tinplates are protected from the inside by plastic 
coating, which prevents them from corrosion in the critical areas of the tin. 
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Abstrakt 

V tomto príspevku chceme poukázať na vzťah medzi veľkosťou plastickej deformácie a 
koróznou odolnosťou tenkých obalových plechov. Príčiny korózie obalov z týchto  plechov a ich 
porušenie pri dlhodobom skladovaní. 

V súčasnosti už prevážnu časť vyrábaných obalov tvoria tzv. dvojdielne kovové obaly 
vyrobené ťahaním kalíška a viečka konzervy, ktoré sú navzájom spájané lemovaním. 
Technológia ťahania pri výrobe kalíškov kladie značné nároky na plastické vlastností tenkých 
obalových plechov. Pri ťahaní dochádza k značným plastickým deformáciám základného 
oceľového materiálu, ale aj povrchovej pocínovanej vrstvy. Znižujú sa hrúbky obalových 
plechov pri dodržaní požadovanej ťažnosti. Rastú požiadavky na vnútornú a povrchovú čistotu 
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pásov, na ich úzke rozmerové tolerancie a ideálnu rovinnosť. Sprísňujú sa požiadavky na 
mikrogeometriu povrchu. 

Experimenty zamerané na skúmanie príčin praskania mäsových konzerv jednoznačne 
preukázali, že sa jedna o korózne mechanické porušenie materiálov. Príčinou korózie je zvýšená 
agresivita mäsovej náplne a znížená ochranná schopnosť cínového povlaku v miestach väčších 
plastických deformácií s prevládajúcim ťahovým napätím. Odstrániť druhu z týchto príčin je 
možné zlepšením technologických podmienok pri zatváraní mäsových konzerv (zmenšením 
ťahových napätí v mieste polomeru viečka) a zväčšením odolnosti ochranných vrstiev. Tenké 
pocínované obalové plechy sú v súčasnosti chránené z vnútornej strany plastovou vrstvou, ktorá 
zabraňuje korózii v kritických miestach konzervy.  
 
 
1. Úvod 

Tenké oceľové plechy patria v súčasnosti medzi najvýznamnejší výrobný a vývozný 
artikel najväčšieho hutníckeho kombinátu v strednej Európe U.S.Steel Košice. Výroba týchto 
plechov stúpla za ostatné tri roky na viac ako dvojnásobok a v súčasnosti predstavuje viac ako 
300 tisíc tón výroby tenkých pocínovaných plechov ročne. Za ostatné roky sa vývoj týchto 
plechov uberá k značnému zmenšovaniu hrúbky (z hrúbok 0,26 mm na 0,16 – 0,18 mm) a 
značné zmenšovanie hrúbky cínového povlaku z niekdajších 11 a viac gramov/m2  (žiarové 
pocínovanie) na súčasných 1 – 2 gramy/m2 (elektrolytické pocínovanie)[1]. Významne sa mení 
aj spracovanie tenkých obalových plechov na výrobu obalov [2]. V súčasnosti už prevážnu časť 
vyrábaných obalov tvoria tzv. dvojdielne kovové obaly vyrobené ťahaním kalíšku kruhového, 
hranatého, oválneho a pod. a vičká konzervy, ktoré sú navzájom spájané lemovaním. Práve 
používaná technológia ťahania pri výrobe kalíškov kladie značné nároky na plastické vlastností 
tenkých obalových plechov. Pri tomto ťahaní dochádza k značným plastickým deformáciám 
základného oceľového materiálu, ale aj povrchovej pocínovanej vrstvy. U popredných výrobcov 
obalových plechov v súčasnosti rastú nároky na ich kvalitu. Znižujú sa hrúbky obalových 
plechov pri dodržaní požadovanej ťažnosti [5]. Rastú požiadavky na vnútornú a povrchovú 
čistotu pásov, na ich úzke rozmerové tolerancie a ideálnu rovinnosť. Sprísňujú sa požiadavky na 
mikrogeometriu povrchu. 

V tomto príspevku chceme poukázať na vzťah medzi veľkosťou plastickej deformácie a 
koróznou odolnosťou tenkých obalových plechov.  
 
 
2. Praskanie mäsových konzerv 
 Problematika praskania mäsových konzerv vystúpila prvý-krát do popredia v bývalom 
Československu v 60-tých rokoch. Tento jav sa stal veľmi závažným pri dlhodobo skladovaných 
konzervách vyrábaných v 80-tých rokoch, pretrvával a čiastočne trvá až dodnes. Na prelome 80-
tých a 90-tých rokov boli vytvorené špeciálne riešiteľské tímy pozostávajúce zo špičkových 
vedecko-výskumných pracovísk v bývalom Československu, ktorých cieľom bolo objasniť a 
odstrániť príčiny praskania mäsových konzerv. Problematika bola o to nejasnejšia, že podľa 
odbornej literatúry všetci autori radili mäso a mäsové výrobky do kategórie náplní najmenej 
agresívnych. Podstatne viac prác bolo venovaných praskaniu konzerv obsahujúcich náplne, ktoré 
uvoľňovali sírovodík (napr. zelená fazuľa). Podľa týchto zdrojov sú sírniky účinnými 
akcelerátormi difúzie vodíka v oceli. Vodík potom akceleruje elektrochemickú koróziu. Tá sa 
prejavuje predovšetkým na tých miestach, ktoré sú súčasne deformované a sú v nich vnútorné 
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pnutia. Usudzuje sa, že sú dôvody na nesystematický výskyt FeS v chybách pri výrobe ocelí. 
Vplyv difundujucého vodíka na koróziu je zvlášť veľkým akcelerátorom nemetalických 
vmestkov a karbidov. U kontinuálne odlievaných ocelí je vplyv vodíka podstatne menší.  

Pri mäsových konzervách ide o interakciu obalu a náplne, ktorá je väčšinou spojená len 
výskytom tmavých sírnikov železa a cínu na vnútornom povrchu plechoviek. Spomínaný 
problém praskania mäsových konzerv bol o to zložitejší, že toto praskanie sa prejavovalo len  u 
istých výrobcov a istých lokalitách, z ktorých pochádzalo mäso pre náplne. V značnej časti 
odborníkov  z týchto tímov bolo jasné, že značný podiel na praskaní mäsových konzerv má 
nekvalitná mäsová surovina, tepelné spracovanie sterilizáciou a technológia zatvárania 
mäsových konzerv. Pri tom sa teoreticky mohli uplatniť dva druhy korózneho praskania: 
a) sulfidické – skrehnutie materiálu difundujúcim vodíkom uvoľneným na povrchu ocelí, či 

cínového povlaku sírovodíkom, 
b) korózne praskanie s mechanizmom anodického rozpúšťania kovu, v tomto prípade môžu 

hrať rolu niektoré látky uvoľnené z mäsa, či prísad predovšetkým NH3, amíny a Cl-, ale i 
NO2

-, karboxilové kyseliny, rezidua pesticidov a podobne.  
Tieto skutočnosti však bolo potrebné jednoznačne preukázať a dokázať, že praskanie 

mäsových konzerv pri dlhodobom skladovaní nie je zapríčinené len nekvalitným plechom, ale je 
to korózno mechanický proces. K jeho vzniku sú nutné a postačujúci dve podmienky:  

1. Určitá minimálna úroveň zbytkových ťahových napätí  
2. Špecifické korózne prostredie.  

V prípade mäsových konzerv boli splnené obidve tieto podmienky [4]. Na polomeroch 
zaoblenia vička a dna boli značné zbytkové ťahové napätia a náplň určená na dlhodobé 
skladovanie obsahovala podstatne viac chloridov. Vyššie uvedené predpoklady boli dokázané na 
viacerých druhoch mäsových konzerv, ktoré v čase skúmania neboli porušené. Príklad takéhoto 
uzáveru konzerv s evidentnou koróziou a lokálnym stenčením v polomere zaoblenia viečka je 
uvedený na obrázku (Fig.1). Na obrázku (Fig.2) je uvedený príklad, kde viečko bolo skoro po 
celej hrúbke poškodené koróziou. Práve takéto obrázky dokázali presvedčiť celý riešiteľský 
kolektív, že príčinou porušenia nie je krehké porušenie materiálu (základnej ocele vplyvom jej 
vysokej medze sklzu a nízkej ťažnosti).  

 

 
      Fig.1 Lid of the tin damaged by corrosion                              Fig.2 Lid of the tin damaged by corrosion 
 
 

Ďalšie práce boli zamerané na zdokumentovanie podmienok, pri ktorých dochádza 
k praskaniu. Na základe sledovania mäsových konzerv u 12-tich výrobcov v bývalom 
Československu sme došli k nasledujúcim záverom: 
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• k praskaniu nedochádza hneď (v priebehu výroby konzerv), ale až po dlhšej 
dobe,najčastejšie je zaznamenané praskanie pri vyskladňovaní konzerv po dvojročnom 
skladovaní, 

• praskaním boli postihované striedavé dna aj viečka konzerv, 
• k praskaniu dochádza výhradne na okraji vonkajšieho lemu v mieste, kde viečko 

prechádza do uzáveru, 
• k praskaniu dochádza pri malých mechanických iniciáciách otrasmi, pri preprave, pri 

zmene teploty, alebo pri pôsobení tlaku na viečko konzervy. 
 
 
3. Vzťah medzi veľkosťou deformácie základného materiálu a odolnosťou voči korózii 

Z obrázkov (Fig.1 a Fig.2) jednoznačne vyplýva, že ku korózii a praskaniu dochádzalo 
vždy z vnútornej strany plechovky. Okolie prasknutého miesta bolo vždy odcínované. Vo 
všetkých prípadoch bola zistená na ohybe vička zvýšená pórovitosť laku a cínu oproti ostatným 
plochám na vičku. Táto zvýšená pórovitosť sa vyskytuje vždy aj na vičkách nepoužitých. 
V miestach, kde dochádza k praskaniu bolo namerané značné zvýšenie tvrdosti ocele a stenčenie 
hrúbky základného materiálu. Poškodenie cínovej vrstvy v oblasti uzáveru a zvýšenie pórovitosti 
je možné vidieť na obrázku (Fig.3).  
 

 
 Fig.3  Missing tin layer in the area of breakage                                   Fig.4  Secondary corrosion cracks 
 
 

Na Fig.4 je vidieť, že okrem primárnej koróznej trhliny sa vo vičku šíria aj ďalšie 
sekundárne korózne trhliny, ktoré by mohli neskôr spôsobiť porušenie materiálu.  

Na Fig.5 je uvedená poškodená časť viečka koróziou s jednoznačným dôkazom, že sa 
jedná o interkryštalickú koróziu, šíriacu sa po hraniciach zŕn základného materiálu. Toto šírenie 
bolo umocnené čiastočným oduhličením povrchu tenkého oceľového plechu pred pocínovaním, 
pri ktorom došlo k zväčšeniu zrna v povrchových vrstvách [6]. Neskoršie skúšky tenkých 
oceľových plechov robené na Katedre strojárskej technológie a materiálov pri deformácii 
plechov dvojosovým ťahom ukázali, že pri ťahovom namáhaní tenkých obalových plechov [3] 
dochádza na základe ich prechádzajúcej výroby k vzniku nerovnomerných deformácií a 
značným sklzovým pásmam na povrchu týchto plechov (Fig.6). Následnými koróznymi 
skúškami takto deformovaných plechov boli potvrdené naše predpoklady, že ku korózii 
dochádza práve na miestach, kde vplyvom veľkých ťahových napätí vznikajú sklzové pásma, na 
ktorých sa značne zvyšuje pórovitosť cínového povlaku (Fig. 7). 
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4. Záver 
Všetky šetrenia a experimenty zamerané na skúmanie príčin praskania mäsových 

konzerv jednoznačne preukázali, že sa jedna o korózne mechanické porušenie materiálov. 
Príčinou korózie je zvýšená agresivita mäsovej náplne a znížená ochranná schopnosť cínového 
povlaku v miestach väčších plastických deformácií s prevládajúcim ťahovým napätím. Odstrániť 
druhu z týchto príčin je možné zlepšením technologických podmienok pri zatváraní mäsových 
konzerv (zmenšením ťahových napätí v mieste polomeru viečka) a zväčšením odolnosti 
ochranných vrstiev. Tenké pocínované obalové plechy sú v súčasnosti chránené z vnútornej 
strany plastovou vrstvou, ktorá zabraňuje korózii v kritických miestach konzervy.  
 

 
 Fig.5 Intercrystalline corrosion of the sheet                                        Fig.6 Glide zones on the sample after biaxial tensile 
                                                                                                                        test 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.7 Massive corrosion on the sample after biaxial tensile test in the glide zones 
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