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Abstract 
 This paper deals with present knowledge about production technology of T57CA tin 
plate in the real production process. This grade is used to produce simple drawn cans. In the 
experiment part are specified the measuring methods of mechanical properties for this material. 
In this work are followed the influence of the chemical composition of material from two casts, 
speed and the temperature of the strip during continual annealing, influence of temper rolling 
force and elongation by single reduction and the effect of flow-melting at tinning process on the 
mechanical properties of the material. Chemical composition of steel according to cast analysis 
No. 1 was: C 0,037%, Mn 0,241%, P 0,009%, S 0,005%, Al 0,036%, N 0,002%, B 0,005%. 
Chemical composition of steel according to cast analysis No. 2 was: C 0,027%, Mn 0,237%, P 
0,006%, S 0,004%, Al 0,031%, N 0,005%, B 0,0045%. Speed of the strip during continual 
annealing were measured in interval from 250m/min to 300m/min. Material was heated up on 
720°C and temperatures of furnace in particular zones were in interval from 790°C to 805°C. 
Followed speed cooling of the strip to temperature 450°C per 3 seconds, controlled cooling of  
the strip. Loss of strip temperature by this process was in distillation range to 1°C. Next the 
material passed across the overaging section during cca 60 seconds by temperature 450°C. End 
of operation of continual annealing was characterised by conclusive cooling of the strip on 
temperature 120°C. Elongation of the strip by single reduction was total in interval from 0,5% to 
0,6% on both rolls. Average values of rolling force on first rolling stand were in interval from 
2550 to 3600 kN, on second in interval from 1800 to 2500 kN. Melting of tin layer at tinning 
process was realised on temperature 260°C. Experiments were realised by static tensile test and 
mechanical properties of material were evaluated from it. In the summary are presented the 
recommendations for individual parameters in the production process. 
 
 
Abstrakt 
 Tento článok sa zaoberá súčasným stavom poznania technológie výroby 
pocínovaného plechu T57CA v reálnom  výrobnom procese, ktorý sa používa na výrobu 
jednoduchých výťažkov. V experimentálnej časti sú uvedené postupy meraní mechanických 
vlastností daného materiálu. V práci sú sledované vplyvy chemického zloženia materiálu, 
rýchlosti prechodu pásu a teplota pri kontinuálnom žíhaní, vplyv valcovacej sily a predĺženia pri 
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hladiacom valcovaní a vplyv natavovania cínovej vrstvy pri pocínovaní na mechanické 
vlastnosti materiálu. Chemické zloženie ocele podľa tavebnej analýzy  č. 1 bolo: C 0,037%, Mn 
0,241%, P 0,009%, S 0,005%, Al 0,036%, N 0,002%, B 0,005%. Chemické zloženie ocele 
podľa tavebnej analýzy č. 2 bolo: C 0,027%, Mn 0,237%, P 0,006%, S 0,004%, Al 0,031%, N 
0,005%, B 0,0045%. Rýchlosti prechodu pásu pri kontinuálnom žíhaní pásu boli namerané 
v intervale 250m/min až 300m/min. Materiál bol ohriaty na 720°C, pričom teploty pece 
v jednotlivých zónach boli v intervale 790 až 805°C. Nasledovalo rýchle chladenie pásu na 
teplotu 450°C za 3 sekundy, riadené chladenie pásu, pričom pokles teploty pásu pri tomto 
chladení bol v rozmedzí do 1°C. Ďalej materiál prechádzal sekciou umelého stárnutia po dobu 
cca 60 sekúnd pri teplote 450°C. Koniec operácie kontinuálneho žíhania charakterizovalo 
záverečné chladenie pásu na teplotu okolo 120°C. Predĺženie materiálu pri hladiacom valcovaní 
sa v súčte na oboch stoliciach  2ST pohybovalo v intervale 0,5 až 0,6 %. Priemerné hodnoty 
valcovacej sily na prvej stolici boli v intervale 2550 až 3600 kN, na druhej stolici v intervale 
1800 až 2500 kN. Natavovanie cínovej vrstvy sa realizovalo pri teplote 260°C. Experimenty boli 
realizované formou statických skúšok v ťahu a z nich boli vyhodnotené mechanické vlastnosti 
materiálu. V záveroch práce sa uviedli odporúčania pre jednotlivé parametre výrobného procesu. 
 
Key words: tin plate, hot rolling, cold rolling, continual annealing, overaging, single reduction, 

electrolytic tinning process, mechanical properties. 
 
 
1. Úvod 
 Už celé desaťročia sa oceľový plech používa ako základný materiál na výrobu 
kovových obalov. Vždy až po súčasnosť to bolo vo forme pocínovaného a pochrómovaného 
plechu, aj keď s čoraz razantnejším kladením dôrazu na ekonomické aspekty výroby sa 
používajú aj iné úpravy povrchu. 
 Pred niekoľkými rokmi sa zdalo, že obaly z plastických hmôt zaberú väčšinu trhu 
s obalovými materiálmi. Otázky ekológie a škodlivých vplyvov na životné prostredie hovoria 
jednoznačne v prospech kovových materiálov. 
 Výroba pocínovaných plechov patrí k perspektívnym, pretože pocínovaný plech patrí 
do skupiny povrchovo upravovaných výrobkov (sem patria aj pozinkované, lakované 
a plastované plechy), u ktorých sa očakáva rozšírenie výroby [1]. 
 Pocínovaný plech si vyžaduje splnenie dvoch hlavných kritérií. Prvým je požiadavka 
dobrej spracovateľnosti pri výrobe plechoviek, druhým je vysoká odolnosť voči koróznym 
vplyvom prostredia. Tieto kritériá si vyžadujú neustálu prácu na zlepšovaní existujúcich 
povrchových vlastností a mechanických vlastností pocínovaných plechov. 
 Pocínovaný plech si udržal dominantné postavenie vďaka svojmu zrkadlovo lesklému 
povrchu prispievajúcemu k dobrému nanášaniu viacfarebných vzorov, ktoré sa dnes používajú 
v obalovom priemysle v podobe náterov, škvŕn, lakov a emulzií na obaloch potravín, nápojov, 
plechoviek a iných výrobkov [2]. 
 Podľa [1] má pocínovaný plech v porovnaní s inými obalovými materiálmi viaceré 
prednosti: Obaly z pocínovaného plechu sa dajú transportovať a skladovať. Keďže plechovky 
a kanistre sú ľahké, stabilné a odolné voči stlačeniu, je možné ich skladovať nad sebou, čím sa 
šetrí skladovací priestor. Pocínovaný plech je ekologický baliaci materiál. Je recyklovateľný na 
100% bez kvantitatívnych strát. Pri preprave chemicko – technických surovín ponúkajú 
kontajnery z pocínovaného plechu neporovnateľnú istotu, že nedôjde k vytečeniu obsahu 
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z obalu. Prednosti pocínovaného plechu sa plne prejavujú pri balení potravín. Umožňujú 
dlhodobú skladovateľnosť. Pocínovaný plech má v sebe veľký technologický potenciál. Znižuje 
sa hrúbka stien plechoviek, vyvíjajú sa nové tvary. 
 Cieľom tejto práce je určiť vplyv podmienok v priebehu kontinuálneho 
rekryštalizačného žíhania, vplyv stupňa deformácie pri hladiacom valcovaní na 2ST, vplyv 
podmienok cínovania na výslednú štruktúru a výsledné mechanické vlastnosti pocínovaného 
plechu temperu T57CA. 
 
 
2. Použitý materiál a metodika experimentov 
2.1  Použitý materiál 
 Pre experimenty bol použitý obalový materiál typu pocínovaný plech temperu T 57 
(T3), zodpovedajúci triede ocele 11 305 vyrobenej ako nízkouhlíková hliníkom upokojená oceľ, 
chemické zloženie ktorej je uvedené v Tab. 1 [3]. 
 
Table 1 Cast analysis (wg. %) [3] 

cast C Mn Si P S Al N Cu Ni Cr B 
1. 0,037 0,241 0,003 0,009 0,005 0,036 0,002 0,010 0,012 0,011 0,005 
2. 0,027 0,237 0,002 0,006 0,004 0,031 0,005 0,011 0,012 0,010 0,0045 

Z tavby č. 1 boli odobrané vzorky 1 – 8, z tavby č. 2 vzorky 9 – 12. 
 
 
2.2 Meranie mechanických vlastností 
 Na meranie mechanických vlastností bola použitá statická skúška v ťahu, ktorá sa radí 
k základným skúškam mechanických vlastností plechov.  
 Vzorky plechu, vyrobeného používanou technológiou, sa pri skúškach jednoosím 
ťahom vyznačujú tým, že po rekryštalizačnom žíhaní a hladiacom valcovaní sa na ťahových 
krivkách nenachádza výrazná medza sklzu, ale po pocínovaní sa opäť objaví. Táto je v mnohých 
prípadoch vyššia ako hodnota medze pevnosti Rm. Tento jav znemožňuje presne určiť hodnotu 
Re, preto bolo dohodnuté používanie Rp0,2 ako skutočnej hodnoty. 
 
 

2.3  Metodika experimentu 
 Pre dosiahnutie stanovených cieľov práce sa zvolil nasledovný postup experimentov: 

1. ťahová skúška po hladiacom valcovaní kontinuálne rekryštalizačne žíhaného plechu 
2. ťahová skúška po žíhaní pri 200°C počas 20 minút (simulácia starnutia) 
3. ťahová skúška po pocínovaní 

 Skúška sa vykonala na skúšobných plochých vzorkách na skúšobnom stroji ZWICK 
Z 050 pri rýchlosti zaťažovania do Rp0,2 v = 140 MPa/s, rýchlosť deformácie bola 0,002 s-1, 
rozsah sily 0 – 5000 N.  
 Vzorky sa odoberali v smere valcovania podľa EN 10 202/2001 [4] a upravené takým 
spôsobom, aby ich rozmery boli v súlade s platnou normou STN 42 0321 [5], ktorá je platná pre 
hrúbky 0,1 – 0,5 mm. Mechanické hodnoty Rp0,2, Rm, A50 boli vyhodnocované podľa STN 42 
0310 [6]. 
 
 
3. Analýza dosiahnutých výsledkov 
 Na základe realizovaných experimentov boli zostrojené grafické závislosti, ktoré 
popisujú vplyv skúmaného chemického zloženia a technologických parametrov na výsledné 
mechanické vlastnosti pocínovaného plechu T57CA. 
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3.1  Vyhodnotenie záznamov statických skúšok po žíhaní 
 Na záznamoch statických skúšok v ťahu po kontinuálnom žíhaní sa na Fig. 1, 3 [3] pri 
oboch tavbách výrazná medza sklzu Re nevyskytuje, zatiaľ čo na záznamoch po žíhaní materiálu 
pri 200°C/20min na Fig. 2, 4 [3] áno. Je to spôsobené starnutím materiálu, pri ktorom dochádza 
k difúzii voľného dusíka a uhlíka do blízkosti dislokácií (Cotrellove atmosféry), ktoré bránia 
pohybu dislokácií pri plastickej deformácii. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

        
                                                             
 Hodnoty mechanických vlastností po kontinuálnom žíhaní sú v Tab. 2 [3], po žíhaní 
200°C/20min v Tab. 3 [3]. 
 
Table 2  Mechanical properties of black  plate [3] 

Specimen No. Rp0,2 
[Mpa] 

Rm 
[Mpa] 

A50 
[%] 

2 269 379 30,5 
5 259 373 31 
6 264 377 25,5 
10 267 380 28,5 
11 274 384 27 

Fig.1 Static tensile test of black plate after continual 
annealing Cast No. 1 [3] 

Fig.2 Static tensile test of black plate after annaeling at 
200°C/20min Cast No. 1 [3] 

Fig.3 Static tensile test of black plate after continual 
annealing Cast No. 2 [3]                                     

Fig.4 Static tensile test of black plate after 
annaeling at 200 °C/20min Cast No. 2 [3] 
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12 273 384 31 
Table 3  Mechanical properties of black plate after annealing at 200°C/20min [3] 

Specimen No. ReH 
[Mpa] 

Rp0,2 
[Mpa] 

ReL 
[Mpa] 

Rm 
[Mpa] 

A50 
[%] 

2 377 366 362 384 23,5 
5 372 363 356 380 25 
6 397 384 369 387 21,5 

10 391 359 359 384 26,5 
11 380 379 374 391 21 
12 388 376 368 395 27 

 
 
3.2  Vyhodnotenie záznamov statických skúšok po pocínovaní 
 Na záznamoch statických skúšok v ťahu po pocínovaní na Fig. 5, 6 [3] je pre zvitky 
z oboch tavieb vidieť výraznú medzu  sklzu Re, čo dokazuje, že ohrev materiálu pri 
elektrolytickom pocínovaní na teplotu 260 °C (za účelom natavenia cínovej vrstvy) spôsobuje 
urýchlené starnutie materiálu a tým aj návrat výraznej medze sklzu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fig.5 Static tensile test of tin plate Cast No. 1 [3]                    Fig. 6 Static tensile test of tin plate Cast  No. 2 [3] 
  
 
 Hodnoty mechanických vlastností po elektrolytickom pocínovaní sú v Tab. 4 [3]. 
 
Table 4 Mechanical properties of tin plate T57CA [3] 

Specimen No. ReH 
[Mpa] 

Rp0,2 
[Mpa] 

ReL 
[Mpa] 

Rm 
[Mpa] 

A50 
[%] 

1 393 370 360 388 24 
2 371 390 365 396 28,5 
3 379 353 340 375 28 
4 383 355 341 378 26,5 
5 376 374 365 382 26 
6 389 361 356 386 25 
7 398 375 355 384 31 
8 379 371 344 379 28,5 
9 390 381 371 395 27 
10 387 378 363 393 23 
11 398 375 372 390 25,5 
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12 374 383 370 386 29 

3.3  Technologické parametre výroby pocínovaného plechu T 57 CA 
 Z technologických podmienok výroby pocínovaného plechu sa bral do úvahy vplyv 
rýchlosti žíhania pri kontinuálnom žíhaní, ktorej hodnoty sú v Tab. 5 [3] a vplyv valcovacej sily 
a šírenia pri hladiacom valcovaní na 2ST, ktorých hodnoty sú v Tab. 6 [3]. 
 
Table 5  Speed of strip by continual annealing of individual specimens [3] 

Specimen 
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

v [m/min] 300 300 254,6 300 300 300 284,1 300 300 250 275,3 296 
 
 
Table 6  Parameters of single reduction [3] 

Specimen No. Fv1 [kPa] Fv2 [kPa] ∆b [%] 
1 2574,0 1840,3 0,50 
2 3062,4 1961,2 0,56 
3 2942,6 2003,0 0,58 
4 2873,0 1805,3 0,58 
5 3133,9 2151,0 0,60 
6 3111,1 2029,4 0,58 
7 3143,2 2094,3 0,50 
8 2908,5 2179,8 0,50 
9 3381,9 2509,2 0,58 
10 3379,8 2495,3 0,58 
11 2551,4 2025,5 0,50 
12 3629,1 2476,3 0,60 

 
 
3.4  Vyhodnotenie grafických závislostí 
Grafické zobrazenie závislosti medze sklzu na rýchlosti žíhania je na Fig. 7 [3]. Jej korelácia 
nevykazovala dostatočnú presnosť, preto nebola hodnotená. Hodnoty medze sklzu sa pohybujú 
v intervale 353 až 390 MPa pri rýchlosti žíhania v intervale 250 až 300 m/min pri oboch 
chemických zloženiach tavieb. 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

         
 
 

Fig.7 Dependence of yield stress  to annealing speed [3] 
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 Grafické zobrazenie závislosti medze sklzu a medze pevnosti na šírení pri hladiacom 
valcovaní je na Fig. 8, 9 [3]. Jej korelácia nevykazovala dostatočnú presnosť, preto nebola 
hodnotená. Hodnoty medze sklzu sa pohybujú v intervale 353 až 390 MPa pri šírení v intervale 
0,5 až 0,6%, hodnoty medze pevnosti 
v intervale 375 až 369 MPa pri šírení 
v intervale 0,5 až 0,6 % pri oboch chemických 
zloženiach tavieb. 

                                                                  
 Grafické zobrazenie závislosti medze 
sklzu a medze pevnosti na valcovacej sile pri 
hladiacom valcovaní je na Fig. 10, 11 [3]. 

S rastúcou valcovacou silou pri hladiacom 
valcovaní dochádza k miernemu poklesu medze sklu a medze pevnosti. Pri valcovacej sile 4400 
kN bola medza sklzu Rp0,2 370 MPa a medza pevnosti Rm 388 MPa. S rastom valcovacej sily na 
5000 kN došlo k miernemu poklesu oboch medzí asi o 15 MPa, čo je spôsobené odpevňovaním 
materiálu v závislosti na odstraňovaní výraznej medze sklzu pri hladiacom valcovaní. Pri náraste 
valcovacej sily nad 5000 kN dochádza k opätovnému nárastu medze sklzu aj medze pevnosti na 
pôvodné hodnoty. Je to spôsobené nárastom stupňa deformácie v závislosti od rastúcej 
valcovacej sily, čím dochádza k deformačnému spevňovaniu materiálu. Tento rozptyl hodnôt 
medze sklzu a medze pevnosti je však pomerne malý a pre praktické použitie pocínovaného 
plechu zanedbateľný. 
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Fig.8 Dependence of yield stress to extension by 
single reduction [3]  

Fig.9 Dependence of tensile stress to  extension by 
single reduction [3] 

Fig.10 Dependence of yield stress  to   rolling force 
by single reduction [3]                     

Fig.11 Dependence of tensile stress to   rolling force 
by single reduction [3] 
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4. Záver 
 Na základe dosiahnutých výsledkov a experimentov vykonaných na jednotlivých 
vzorkách boli sformulované nasledovné závery: 
 Zmena rýchlosti žíhania nemala žiaden dokázateľný vplyv na mechanické vlastnosti 
pocínovaného plechu. Hodnoty mechanických vlastností sa pohybovali v intervaloch bez 
závislosti na hodnotách rýchlosti žíhania. 
 Rozdielne hodnoty šírenia pri hladiacom valcovaní nemali žiaden dokázateľný vplyv 
na mechanické vlastnosti pocínovaného plechu. Hodnoty mechanických vlastností sa pohybovali 
v intervaloch bez závislosti na hodnotách šírenia. 
 Pre obalové plechy určené na spracovanie hlbokým ťahom je najvhodnejšie použiť 
celkovú valcovaciu silu pri hladiacom valcovaní blížiacu sa hodnote 5000 kN, pri ktorej materiál 
vykazuje najvhodnejšie plastické vlastnosti. 
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