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Abstract 
 Surface defects of tin plates and methods of their detection were analyzed. For 
individual points in technological production process of flat rolled semi-products, in this case the 
tin plate, several types of characteristic defects were described. Formation of most of these 
defects can be avoided by observing the technological terms in production process. It is 
important to avoid mainly the formation of embedded oxides in push heating furnaces by 
selecting the right heating temperatures, heating period and also the content of oxygen in heating 
atmosphere. Thick layers of scales, containing different types of oxides, which went into original 
grain boundaries of slab surface layer, these can be very compact, adhesive and hardly 
removable. Under the surface scale layers in material grains interior, the small globular particles 
of internal oxidation can form at elevated temperature, according to the published data above the 
temperature of 1100°C.  Non removed scales with high degree of cohesion, which formed in 
pushing reheating furnace and are anchored in cracks, surface defects and in the primary grain 
boundaries can be rolled in during the following production operation. During the cold rolling 
process and gradual reduction of sheet thickness, the rolled in oxides approach the material 
surface and after reaching the critical thickness they penetrate it.     
 In the experimental part there is presented the optical microscopy using the „Olympus 
DP-SOFT“ software application and SEM and EDX analysis using „EDAX GENESIS“ software 
application. In this paper Subsurface rolled in oxides are monitored during cold rolling and 
critical plate thickness for their surface penetration is estimated. In the conclusion 
recommendations are formulated for reduction of   these oxides formation.  
 
Key words: tin plate, surface defects, hot rolling, cold rolling, critical plate thickness, structure, 

optical microscopy, SEM, EDX 
 
 
Abstrakt 
 Práca sa zaoberá analýzou povrchových defektov obalových plechov a metódami ich 
detekcie.   Pre jednotlivé   technologické uzly vo výrobnom procese plochých valcovaných 
polotovarov, v tomto prípade obalových plechov, boli popísané rôzne charakteristické druhy 
defektov. Tvorbe väčšiny týchto defektov v technologickom výrobnom procese je možné sa 
vyhnúť dodržaním technologických podmienok. Dôležité je obmedziť najmä tvorbu tzv. 
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zaklinených oxidov v narážacích peciach, voľbou vhodnej teploty ohrevu, doby ohrevu a aj 
obsahu kyslíka v spalinách. Pri nesprávnych parametroch ohrevu  brám  a vzniku hrubých 
vrstiev okovín rôznych typov kysličníkov, ktoré prenikli po hraniciach pôvodných zŕn do 
povrchových vrstiev bramy, tieto môžu byť veľmi kompaktné a priľnavé a mimoriadne ťažko 
odstrániteľné. Povrchové oxidické vrstvy môžu byť tiež doprevádzané malými globulitickými 
časticami internej oxidácie, ktoré sa tvoria v podpovrchovej vrstve vo vnútri zŕn materiálu pri 
vyšších teplotách, literatúra uvádza teploty nad 1100 °C.   Neostreknuté okoviny s vysokým 
stupňom kohézie, ktoré vznikli v narážacích peciach a sú zakotvené v trhlinách, povrchových 
defektoch a na hraniciach primárnych zŕn sú v ďalšom procese výrobného toku zavalcované do 
povrchu materiálu. Pri valcovaní za studena a neustálej redukcii hrúbky plechu sa zavalcované 
oxidy približujú k povrchu, a po dosiahnutí kritických hrúbok dochádza k prieniku oxidov na 
povrch plechu. 
 V experimentálnej časti sú uvedené sledovania optickou svetelnou mikroskopiou 
pomocou softwarového produktu „Olympus DP-SOFT“ a sledovania SEM a EDX analýzy 
pomocou mikroanalyzátora EDAX so softwarovým produktom „EDAX GENESIS software“. V 
práci je sledovaný výskyt podpovrchových oxidov a kritická hrúbka plechu, pri ktorej dochádza 
k prieniku oxidov na povrch sledovaného obalového plechu. V záveroch sú uvedené návrhy na 
obmedzenie tvorby týchto oxidov. 
 
 
1. Úvod 
 V poslednom desaťročí vzrástli požiadavky na celú škálu vlastností oceľových 
plechov a pásov. Požiadavky na kvalitu povrchu rastú s vývojom automatizovanej technológie 
veľkosériovej výroby a spracovania plechov (rúry, automobilové súčasti, biela technika, 
konzervy). Straty vo výrobe predstavujú vyššie náklady pre výrobcu. Snaha dodávateľov je 
chrániť zákazníka a vylúčiť chybné povrchy z dodávok. Aj tu sa zavádzajú automatizované 
systémy kontroly, napr. kamerové inšpekčné systémy. 
 Povrchové defekty môžu mať identické znaky, a to aj napriek tomu, že patria do 
rôznych kategórií chýb. Zložitosť výroby plechov môže podnietiť vznik rozmanitých defektov, 
ktoré sa líšia vzhľadom, veľkosťou, lokalizáciou, hĺbkou a ďalšími parametrami. Za povrchové 
defekty možno považovať šupiny a vydutiny u pásov Fig.1,2 [1], rohové priečne trhliny na 
bramách, pozdĺžne trhliny a dendritickú segregáciu fosforu, infiltrované a zatlačené častice 
liacich práškov, pôsobenie medi na povrchu bramy a spálenie povrchu bramy, ako aj 
neodstránené okoviny zakotvené v trhlinách brám, ktoré môžu byť zdrojom chýb pásov Fig.3 
[2]. Ďalej sú to moriace pľuzgiere, korózne chyby a rebrá, resp. šípy [1,2,3,4,5]. Typ okovín 
a určenie miesta ich vzniku definujeme na základe tvaru, hrúbky, sfarbenia a ďalších znakov. 
Najmä povrchové a  podpovrchové defekty brám výrazne ovplyvňujú kvalitu povrchu pásov pri 
valcovaní za tepla a za studena. Zavalcované okoviny sú ťažko identifikovateľné, prejavia sa pri 
spracovaní, najmä pri deformáciách. 
 

 
Fig.1 Sliver on surface of cold rolled sheet [1] 
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Fig.2 Blister on surface of cold rolled sheet [1] 

 
 
 Potenciálnym zdrojom povrchových defektov môže byť ktorékoľvek miesto vo 
výrobnom procese na oceliarni, valcovniach, pri expedícii, doprave alebo aj pri technologickom 
procese strojárskej výroby [6,7]. K týmto zdrojom sa teda radia tekutá oceľ, kontinuálne 
odlievanie ocele, čistenie brám scarfovaním, oxidačná atmosféra narážacích pecí a s tým 
súvisiaci vznik vrstiev okovín rôznej hrúbky a interná oxidácia (Fig.4) [8], prípravné poradie 
teplej širokopásovej trate, medziúsek a hotovné poradie teplej širokopásovej trate, chladiaci úsek 
a navíjanie pásu do zvitku, moriace linky, valcovanie za studena, rekryštalizačné žíhanie, 
hladiace valcovanie, ošetrenie povrchu, ďalšia manipulácia, expedícia, doprava a skladovanie 
[9]. Ich eliminácia vedie cez poznanie príčin a stanovenie hraničných parametrov technológie 
výroby, ich automatizované monitorovanie a prijímanie opatrení. 
 

 
Fig.3 Distribution and typical thickness ratio of oxide layers, on the left in primary scale, on the right in secondary scale 

[2] 
 
 

 
Fig.4 Formation of scales and internal oxides schematic diagram [8] 
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 Technológia výroby plechov je zložitá, pozostáva z mnohých operácií. Má stanovené 
technologické predpisy pre kvalitnú výrobu. Nehomogenita vstupných materiálov, variabilnosť 
technologických procesov, zmena výrobných akostí a ľudský faktor môžu so sebou prinášať 
riziká vzniku rôznych defektov pri výrobe. 
 Cieľom našej práce bolo sledovať vzťah medzi dosiahnutou hrúbkou plechu a jeho 
povrchovou akosťou a na základe výsledkov z experimentálneho valcovania navrhnúť opatrenia 
pre zníženie výskytu povrchových defektov sledovaného sortimentu obalových plechov.  
 
 
2. Experimentálny materiál a metodika experimentov 
2.1 Experimentálny materiál 
 Pre experimentálne účely sa použili vzorky za tepla valcovaného pásu. Plech bol 
následne morený, čím sa odstránili povrchové oxidy z procesu valcovania za tepla. Tavebná 
analýza skúmaných vzoriek je uvedená v Tab. 1 [10]. Vzorky č.1,2 boli z reálnej produkcie 
plechov valcovaných za tepla, akosti OBAL (nízkouhlíková hlbokoťažná oceľ).  
 
        Table 1  Chemical analysis of hot rolled sheet specimens  [10] 

Specimen No. Cast No. Thickness [mm] 

1 42088 2,6 
2 42088 2,6 
Content of Elements [wg.%] 
C                     0,09300 Ni                      0,02600 Sn                          0,00500 
Mn                   0,35800 Cr                      0,02300 Ca                          0,00030 
Si                    0,00900 As                     0,00500 Sb                          0,00200 
P                     0,00900 Zr                      0,00100 B                            0,00020 
S                     0,01540 Nb                     0,00200  
Al                    0,04300 Ti                       0,00100  
N2                                 
0,00330 Mo                     0,00200  
Cu                   0,05200 V                        0,00100  

 
 
2.2 Metodika experimentov 
2.2.1 Laboratórne valcovanie 
 Na základe úberových plánov, Fig.5,6 [10] sa vykonalo laboratórne valcovanie za 
studena oboch vzoriek materiálu daného sortimentu. Použili sme laboratórnu valcovaciu stolicu 
DUO 210. 
   

 
Fig.5  Reduction plan for laboratory rolling of specimen No.1 [10] 
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Fig.6  Reduction plan for laboratory rolling of specimen No.2 [10] 

 
 
2.2.2 Odber vzoriek po valcovaní a ich príprava na metalografickú analýzu 
 Pri laboratórnom valcovaní vzoriek č.1,2 sa po každom úbere odstrihla časť 
valcovanej vzorky v dĺžke približne 30 mm. Z pôvodného materiálu a z týchto odstrihov sa 
vyhotovili výbrusy pre metalografickú analýzu v pozdĺžnom a priečnom smere k smeru 
valcovania.   
 
  
2.2.3 Mikroskopické analýzy 
 Počas tejto fázy experimentu sa sledovala čistota vzoriek a ich štruktúra. 
 
 
2.2.3.1 Optická svetelná mikroskopia 
 Najskôr sa  sledovali vzorky v čistote a štruktúre pri rôznych zväčšeniach optickým 
svetelným mikroskopom typu OLYMPUS GX71. Na vyvolanie štruktúr u vzoriek sa použilo 
leptadlo NITAL. Z daných pozorovaní sa vyhotovila fotodokumentácia. 
 
 
2.2.3.2 SEM a EDX analýza 
 Ďalšia použitá metóda bola SEM spolu s EDX analyzátorom. Pre sledovanie sa 
vybrali reprezentatívne výbrusy vzoriek č.1,2. Pomocou EDX analyzátora sa zhotovilo EDX 
spektrum chemického zloženia. Použitý bol mikroanalyzátor typu EDAX. Aj v tomto prípade sa 
vyhotovila fotodokumentácia. 
 
 

3. Dosiahnuté výsledky a ich diskusia 
 Analýza chovania sa podpovrchovej oxidickej vrstvy v procese valcovania za studena 
je zložitý a náročný problém, preto bolo potrebné pristúpiť k nemu štatisticky. Materiál z reálnej 
produkcie vykazuje veľkú rôznorodosť základných charakteristík oxidácie. Rozsiahla 
fotodokumentácia dáva obraz o rôznorodosti chovania sa materiálu. Rôznorodosť oxidov, čo sa 
týka tvaru, veľkosti a hrúbky svedčí tiež o zložitom chovaní sa materiálu v procese valcovania 
za tepla. 
 
 

3.1 Výsledky pozorovaní optickým svetelným mikroskopom OLYMPUS GX71 
 V tejto časti experimentu sa sledoval výskyt častíc oxidov v pôvodnom materiáli po 
jeho valcovaní za studena a ich prienik na povrch materiálu v súvislosti s kritickou hrúbkou za 
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studena valcovaného plechu. Kritická hrúbka plechu, pri ktorej došlo k prieniku oxidov na 
povrch experimentálneho materiálu, bola pre vzorku č.1 mmhkrit 1≈ , pre vzorku č.2 

. Na základe pomeru hrúbky sledovaných častíc a hrúbky vrstvy nad nimi, 
nameraných počas tejto analýzy, sa zhotovila grafická závislosť, Fig.7-10 [10]. Ako ukazuje 
Fig.11 [10] veľkosť zrna je rozdielna v oblasti nad sledovanými časticami a v oblasti pod týmito 
časticami. Faktory vplývajúce na rast zrna sú teplota, veľkosť deformácie na povrchu materiálu 
(resp. vrstva materiálu nad sledovanými časticami) a základného materiálu pod sledovanými 
časticami pri valcovaní za tepla a rekryštalizácia. Zároveň môžeme pozorovať oduhličenie 
oblasti nad sledovanými časticami, Fig.11 [10]. 

mmhkrit 7,0≈
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Fig.11 Original material, cross-section (NITAL) [10] 

 
                                                                  

 
Fig.12 Original material, cross-section  [10] 

 
 

 
Fig.13 Original material, cross-section [10] 

 
 

 Pod povrch materiálu sa dostali počas valcovania za tepla, a to z dôvodu 
nedostatočného ostreku okovín z povrchu materiálu pred vstupom do valcovacej stolice počas 
valcovania za tepla (majú vysokú priľnavosť k povrchu materiálu). Ide o časť okovín, ktoré 
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vznikli pri ohreve v narážacích peciach a sú vklinené do povrchu bramy po hraniciach zŕn. K  
vytvoreniu  základnej vrstvy okovín na povrchu bramy, ktorých ostrek je pomerne dobrý, došlo 
tiež počas jej ohrevu v narážacích peciach. 
 Počas valcovania za studena na laboratórnej valcovacej stolici DUO 210 sa 
postupovalo podľa úberových plánov Fig.5,6 [10]. Z metalografických pozorovaní je zrejmé, že 
sledované častice už nie sú plastické a mení sa ich morfológia – sú fragmentované. Riadkovitosť 
sa zachováva a môže byť niekoľkonásobná, ako to vidno na Fig.14,15 [10]. 
 

 
Fig.14 Specimen No.2, longitudinal-section No.5  [10] 

 
 

 
Fig.15 Specimen No.2, longitudinal-section No.5 [10] 

 
 
3.2 Výsledky SEM a EDX analýzy 
 Na túto analýzu sa vybrala len časť vzoriek. Vybraná časť vzoriek predstavuje vzorku 
pôvodného materiálu, ďalej sa zo vzoriek č.1,2 vybrali výbrusy z prvých fáz valcovania za 
studena, z fáz približne v polovici procesu valcovania za studena a z fáz na jeho konci. 
Z dokumentácie SEM a EDX-spektra jednotlivých uvedených výbrusov vidieť, že sledované 
častice pozostávajú z atómov železa a kyslíka, sú to oxidy železa, Fig.16-18 [10]. 
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Fig.17 

 
 

Fig.16 EDX-analysis of oxide in  original material  
specimen [10]                                                   

 
 

     
Fig.18 EDX-analysis of  specimen No.2, lo
 
 EDX-analysis of  specimen No.1, longitudinal-
section No.2 [10]  
 
ngitudinal-section No.9 [10] 
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4. Záver 
 Z rozsiahlych mikroskopických pozorovaní, štatistických meraní a laboratórneho 
valcovania boli sformulované nasledovné závery: 

1. Kritická hrúbka plechu, pri ktorej došlo k prieniku oxidov na povrch 

experimentálneho materiálu, bola pre vzorku č.1 mmhkrit 1≈  

                                                                          vzorku č.2 mmhkrit 7,0≈  
2. Na základe grafických závislostí, Fig.7-10 [10], je možné vidieť, že sledovaný 

pomer hrúbky vrstvy materiálu nad sledovanými oxidmi a hrúbky sledovaných 
oxidov sa so zmenšujúcou sa hrúbkou plechu zmenšuje. 

3. Pokles sledovaného pomeru nie je plynulý, čo je možné vysvetliť práve 
rôznorodosťou chovania sa materiálu počas valcovania za tepla aj za studena. 

4. Pre zníženie výskytu sledovaných defektov navrhujeme zabrániť tvorbe hlavne 
chýb brám, ako sú : 

a) trhliny a podpovrchové necelistvosti  
b) zaklinené oxidy v narážacích peciach, dodržaním technologických 

                  podmienok ohrevu, doby  výdrže a spaľovacieho procesu.  
6.   Materiál s povrchovými defektami, označovanými ako šípové šupiny, by  
      nemal byť valcovaný za studena na malé hrúbky. 
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