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SPÔSOB VÝROBY NITRIDOVANEJ OBALOVEJ OCELE
Opis
[0001] Vynález sa týka spôsobu výroby nitridovanej obalovej ocele s význakmi nároku 1.
[0002] Zo stavu techniky je známe zvýšiť pevnosť ocelí privedením neviazaného, v oceli
rozpusteného dusíka. Privedenie neviazaného dusíka do ocele je označované ako nadusíkovanie,
prípadne nitridovanie alebo nitridácia a predstavuje známy spôsob vytvrdzovania ocele
a oceľových výrobkov.
[0003] Tiež nitridovanie oceľových plochých výrobkov, ako sú oceľové plechy alebo oceľové
pásy, ktoré sú plánované na výrobu obalov (v nasledujúcom texte označené ako obalová oceľ),
je zo stavu techniky známe. V dokumente EP 0 216 399 B1 je opísaný, napríklad, oceľový plech
na účely balenia, ako aj spôsob jeho výroby, ktorý bol vyrobený z kontinuálne odlievanej
uhlíkovo-mangánovej ocele upokojenej hliníkom a nitridovaním získal množstvo neviazaného,
rozpusteného dusíka, pričom minimálne množstvo neviazaného dusíka je definované v závislosti
od požadovanej kategórie tvrdosti oceľového plechu a (napríklad pre kategóriu tvrdosti T61
európskej normy 145-78) má množstvo neviazaného dusíka minimálne 5 ppm. Chemické
zloženie tam zverejneného oceľového plechu zodpovedá vzhľadom na obsah uhlíka a obsah
mangánu bežným mäkkým oceliam a má, napríklad, obsah uhlíka v rozsahu 0,03 ‒ 0,1 % hmotn.
a obsah mangánu 0,15 ‒ 0,5 % hmotn. Oceľový plech sa pritom vyznačuje vysokou medzou klzu
v ťahu v rozsahu 350 ‒ 550 N/mm2. Pre množstvo neviazaného, v oceli rozpusteného dusíka je
pritom uvedená maximálna hodnota 100 ppm a je zdôvodnená tým, že oceľový plech pri vyššom
obsahu neviazaného dusíka sa na základe zvýšenia pevnosti, ktoré je s tým spojené, už viac nedá
valcovať za studena, a teda nie je vhodný na plánované použitie ako obalová oceľ valcovaná za
studena.
[0004] Pri spôsobe výroby tejto známej obalovej ocele je oceľ najprv kontinuálne odlievaná,
následne valcovaná za tepla, valcovaná za studena, rekryštalizačne žíhaná a napokon hladiaco
valcovaná. Po hladiacom valcovaní sa uskutočňuje termická dodatočná úprava, pri ktorej voľné
dislokácie, ktoré sú v oceli vytvárané hladiacim valcovaním, sú fixované neviazaným dusíkom
privedeným nitridovaním, aby bola tvrdosť a medza klzu v ťahu zvýšená nad hodnoty po
hladiacom valcovaní. Termická dodatočná úprava môže byť pritom účelne kombinovaná s inou
termickou úpravou hladiaco valcovanej ocele, ktorá sa musí v rámci výroby obalovej ocele tak
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či tak uskutočniť, ako napríklad pri natavení cínovej vrstvy elektrolyticky nanesenej na povrch
oceľového plechu alebo pri vypaľovaní vrstvy laku nanesenej na povrch oceľového plechu.
[0005] Kvôli hornej hranici 100 ppm pre množstvo neviazaného a v oceli rozpusteného dusíka
navrhovanej v dokumente EP 0 216 399 B1 sú pevnosti tejto známej obalovej ocele limitované.
Ukazuje sa, že v podstate je možné vyrábať oceľové plechy s ešte vyšším obsahom neviazaného
dusíka v oceli, aby tým boli dosiahnuté medze pevnosti v ťahu vyššie než 600 MPa. Tak sú,
napríklad, v dokumente EP 1 342 798 B1 a v dokumente DE 1 433 690 A1 opísané nitridované
ocele s obsahom dusíka až do 250 ppm, prípadne až do 400 ppm. Avšak takto vysoké obsahy
neviazaného dusíka v oceli sa v praxi nedali realizovať.
[0006] Z dokumentu EP 1065286 B1 je známy oceľový pás s nízkym obsahom hliníka na výrobu
nádob, pri výrobe ktorého oceľový pás valcovaný za tepla, ktorý obsahuje uhlík medzi 0,050 %
a 0,080 % hmotn., mangán medzi 0,25 % a 0,40 % hmotn., menej než 0,020 % hmotn. hliníka
a dusík medzi 0,010 % a 0,014 % hmotn., ako aj zvyšok železa a nevyhnutné zvyškové nečistoty,
je najprv valcovaný za studena a za tým je kontinuálne žíhaný na teploty vyššie než sú teploty
začiatku perlitickej premeny Ac1, eventuálne je uskutočnené druhé valcovanie za studena a pás
je na záver ochladený až na teplotu okolia. Obsah dusíka oceľového pása je pritom zaručený
prídavkom kyánamidu vápenatého do odlievacej panvy pri výrobe ocele alebo vháňaním
plynného dusíka do roztavenej ocele.
[0007] Z dokumentu JP 11315343-A je známy oceľový pás s obsahom uhlíka ≤ 0,06 %, obsahom
kremíka ≤ 0,03 %, obsahom mangánu od 0,05 % do 0,5 %, obsahom fosforu ≤ 0,02 %, obsahom
síry ≤ 0,02 %, obsahom hliníka od 0,02 % do 0,10 % a obsahom dusíka od 0,005 % do 0,015 %
na výrobu plechovíc, pri výrobe ktorého je plochý oceľový predvalok valcovaný za tepla do pásu
valcovaného za tepla a pás valcovaný za tepla je najprv valcovaný za studena, potom žíhaný
a nakoniec hladiaco valcovaný.
[0008] Z dokumentu WO 2013/183274 A1 je známa trojdielna plechovica a spôsob jej výroby
z oceľového plechu s obsahom uhlíka od minimálne 0,02 a až do 0,10 %, obsahom kremíka
≤ 0,10 %, obsahom mangánu od 0,1 % do 0,8 %, obsahom fosforu od 0,001 % do 0,10 %,
obsahom síry od 0,001 % do 0,02 %, obsahom hliníka od 0,005 do 0,10 % a obsahom dusíka od
0,013 do 0,020 %. Oceľový pás má pritom medze pevnosti v ťahu 440 MPa alebo vyššie
a pomerné predĺženie pri pretrhnutí 12 % alebo viac.
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[0009] Z dokumentu US 3 219 494 - B je známy spôsob nitridovania oceľových pásov na výrobu
pocínovaného plechu a ostatných obalových ocelí, v ktorom oceľový pás navinutý do zvitku je
nitridovaný v poklopovej žíhacej peci, aby v oceľovom páse bola docielená najprv vonkajšia
škrupina bohatá na dusík, pričom nitridovanie sa v poklopovej žíhacej peci uskutočňuje
zavádzaním plynného amoniaku a oceľový pás je pritom v atmosfére inertného plynu zahrievaný
na teploty vyššie než je rekryštalizačná teplota, čím dusík z vonkajšej škrupiny bohatej na dusík
môže difundovať cez oceľový pás.
[0010] Nitridovanie ocele môže byť spustené pri procese výroby ocele privádzaním dusíka do
roztavenej ocele, napríklad vháňaním plynného dusíka N2. Spôsob nitridovania roztavených ocelí
pri výrobe ocele postupom v kyslíkovom konvertore je opísaný, napríklad, v dokumente
DE 2 237 498. Oceľové ploché výrobky, predovšetkým oceľové pásy, môžu byť nitridované
kondicionovaním povrchu, napríklad difundovaním dusíka do povrchu oceľového plechu, čo sa
môže uskutočniť, napríklad, nitridovaním v plynom prostredí v atmosfére amoniaku za mierneho
pretlaku, nitridovaním v kvapalnom prostredí v soľných kúpeľoch obsahujúcich dusík alebo
nitridovaním dusíkatou plazmou. Difundovaním dusíka sa pritom na povrchu oceľového plechu
vytvára tvrdá, povrchová spojovacia vrstva, ako aj pod ňou ležiace difúzne pásmo, v ktorom je
dusík až do určitej hĺbky inkorporovaný vo (feritickej) matrici ocele.
[0011] Úloha vynálezu spočíva v tom, aby bol ukázaný oceľový plochý výrobok (oceľový plech
alebo oceľový pás) na výrobu obalov, ktorý má čo najvyššiu pevnosť pri súčasne dobrom
pomernom predĺžení pri pretrhnutí a dobrých tvárniacich vlastnostiach. Predovšetkým má byť
poskytnutá obalová oceľ s pevnosťami minimálne 600 MPa pri pomernom predĺžení pri
pretrhnutí minimálne 5 %. Obalová oceľ s vyššou pevnosťou musí pritom mať pre plánovaný
účel použitia ako obalová oceľ súčasne dostatočnú tvárniteľnosť, napríklad v procese hlbokého
ťahania alebo procese ťahania so stenčovaním steny, aby z oceľového plochého výrobku mohli
byť podľa určenia vyrobené obaly, ako napríklad konzervové alebo nápojové plechovice.
Obalová oceľ vyskytujúca sa ako oceľový plochý výrobok má mať pritom obvyklé hrúbky
v rozsahu pre tenké a veľmi tenké plechy, ktoré sú pravidelne vyrábané valcovaním za studena.
[0012] Tieto úlohy sú riešené spôsobom s význakmi nároku 1. Výhodné formy uskutočnenia
spôsobu podľa vynálezu sú ukázané v závislých nárokoch.
[0013] Spôsobom podľa vynálezu môže byť vyrobená nitridovaná obalová oceľ s obsahom
uhlíka od 10 do 1 000 ppm a množstvom neviazaného, v oceli rozpusteného dusíka vyšším než
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100 ppm a výhodne vyšším než 150 ppm, pričom nitridovanie ocele sa uskutočňuje v dvoch
stupňoch. V prvom stupni je roztavená oceľ nitridovaná na obsah dusíka maximálne 160 ppm
tým, že do roztavenej ocele je privádzaný dusík, napríklad vo forme plynu obsahujúceho dusík
a/alebo pevnej látky obsahujúcej dusík. Z tak nitridovanej roztavenej ocele je odliaty plochý
predvalok a je valcovaný za tepla do pásu valcovaného za tepla. Pás valcovaný za tepla je hneď
potom (po ochladení na teplotu okolia) v prípade potreby morený a valcovaný za studena do
oceľového plochého výrobku (oceľového plechu alebo oceľového pásu). Oceľový plochý
výrobok valcovaný za studena je za tým rekryštalizačne žíhaný v žíhacej peci. V žíhacej peci je
pritom realizovaný druhý stupeň nitridovania tým, že do žíhacej pece je zavádzaný plyn
obsahujúci dusík a je usmernený na oceľový plochý výrobok, aby množstvo neviazaného dusíka
v oceli bolo ďalej zvyšované nad množstvo dusíka privedené do roztavenej ocele už v prvom
stupni nitridovania.
[0014] Prostredníctvom dvojstupňového nitridovania obalovej ocele je zaručené, že pás
valcovaný za tepla môže byť so zariadeniami na valcovanie za studena (valcovacími traťami)
používanými obvykle na výrobu obalových ocelí bez problémov valcovaný za studena do
oceľového plochého výrobku, predovšetkým do oceľového pásu. Toto je umožnené tým, že
v prvom stupni nitridovania je do roztavenej ocele privedený obsah neviazaného dusíka nanajvýš
160 ppm. Pás valcovaný za tepla vyrobený z nitridovanej roztavenej ocele valcovaním za tepla
zostáva pri týchto obsahoch dusíka valcovateľný za studena, takže z pása valcovaného za tepla
sa dá valcovaním za studena vyrobiť tenký alebo veľmi tenký plech v hrúbkach obvyklých na
účely balenia. Vyššie obsahy dusíka v roztavenej oceli vedú okrem toho tiež k nežiaducim
defektom v plochom predvalku odliatom z roztavenej ocele. Požadovaná pevnosť obalovej ocele
výhodne vyššia než 600 MPa je dosiahnutá pri valcovaní za studena a v druhom stupni
nitridovania oceľového plochého výrobku počas jeho rekryštalizačného žíhania. Týmto oceľové
ploché výrobky, predovšetkým oceľové pásy, s hrúbkami v rozsahu pre tenké a veľmi tenké
plechy na použitie ako obalová oceľ, môžu byť vyrobené s veľmi vysokými medzami pevnosti
v ťahu pri súčasne vysokom pomernom predĺžení pri pretrhnutí, výhodne minimálne 5 %, bez
toho, aby boli obmedzené v tvárniacich vlastnostiach.
[0015] Vo výhodných príkladoch uskutočnenia spôsobu podľa vynálezu sa nitridovanie
roztavenej ocele v prvom stupni uskutočňuje zavádzaním plynného dusíka (N2) a/alebo
dusíkatého vápna (CaCN2) a/alebo nitridu mangánu (MnN) do roztavenej ocele.
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[0016] Nitridovanie oceľového plochého výrobku sa v druhom stupni uskutočňuje výhodne
zavádzaním plynného amoniaku (NH3) do žíhacej pece, v ktorej je oceľový plochý výrobok
rekryštalizačne žíhaný. Výhodne je pritom plynný amoniak na povrch oceľového plochého
výrobku privádzaný prostredníctvom rozprašovacích dýz. Množstvo plynného amoniaku, ktoré
je privádzané do žíhacej pece, je výhodne nastavené tak, aby sa v žíhacej peci nastavil
rovnovážny stav amoniaku s koncentráciou amoniaku v rozsahu od 0,05 do 1,5 %. Koncentrácia
amoniaku v žíhacej peci je výhodne zaznamenávaná prostredníctvom senzora amoniaku
a zaznamenaná nameraná hodnota rovnovážnej koncentrácie amoniaku je použitá na riadenie
množstva plynného amoniaku zavádzaného za jednotku času do žíhacej pece. Týmto môže byť
v žíhacej peci zaručená konštantná koncentrácia plynného amoniaku, a tým homogénne
nitridovanie oceľového plochého výrobku s kvalitou konštantnou počas výrobnej doby
oceľového pásu a s homogénnou koncentráciou dusíka cez dĺžku oceľového pásu.
[0017] Na zabránenie oxidačným procesom je pri rekryštalizačnom žíhaní v žíhacej peci
v druhom stupni nitridovania zavádzaný do žíhacej pece okrem plynného amoniaku výhodne ešte
inertný plyn, napríklad plynný dusík a/alebo plynný vodík alebo ich zmes, napríklad so zložením
95 % hmotn. plynného dusíka a 5 % hmotn. plynného vodíka.
[0018] Celkové množstvá neviazaného dusíka privedené dvojstupňovým nitridovaním obalovej
ocele ležia medzi 100 a 500 ppm, výhodne nad 150 ppm a obzvlášť výhodne v rozsahu medzi
200 a 350 ppm. Pritom je v prvom stupni pri nitridovaní roztavenej ocele privedený do roztavenej
ocele obsah dusíka maximálne 160 ppm. Dodržiavanie hornej hranice cca 160 ppm pre obsah
neviazaného dusíka v roztavenej oceli zabezpečí, že na plochom predvalku vyrobenom
z roztavenej ocele nevzniknú defekty, napríklad vo forme pórov a trhlín, ktoré môžu oxidovať
vďaka okolitému kyslíku. Okrem toho pás valcovaný za tepla vyrobený z plochého predvalku
zostáva valcovateľný za studena pri obsahu dusíka nanajvýš 160 ppm.
[0019] Množstvo neviazaného dusíka, ktoré sa dá dodatočne priviesť v druhom stupni pri
nitridovaní oceľového plochého výrobku, leží výhodne v rozsahu od 180 do 350 ppm. Tým
prostredníctvom obidvoch stupňov nitridovania môže byť do obalovej ocele vyrobenej podľa
vynálezu privedené celkové množstvo neviazaného dusíka až do 500 ppm. Týmto sa dajú
dosiahnuť medze pevnosti v ťahu vyššie než 650 MPa a až do 1 000 MPa, pričom medzi
obsahom neviazaného dusíka a pevnosťou v ťahu bola zistená lineárna závislosť a, napríklad, pre
medze pevnosti v ťahu cca 650 MPa je potrebný obsah neviazaného dusíka cca 200 ppm.
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[0020] Na rekryštalizačné žíhanie oceľového plochého výrobku valcovaného za studena je ten
v žíhacej peci zahrievaný výhodne na teploty vyššie než 600 °C a predovšetkým vyššie než
620 °C. Rekryštalizačným žíhaním je obnovená tvárniteľnosť oceľového plochého výrobku
valcovaného za studena. Ako výhodné sa pritom ukázalo zahriatie oceľového plochého výrobku
na teplotu od 620 °C do 660 °C a obzvlášť výhodne cca 640 °C.
[0021] Pri nitridovaní oceľového plochého výrobku v druhom stupni, ktorý je uskutočňovaný
v žíhacej peci, je výhodne používaný veľký počet rozprašovacích dýz, ktorými môže byť plyn
obsahujúci dusík, ako napríklad plynný amoniak, rovnomerne nanášaný na povrch oceľového
plochého výrobku. Pri výrobe oceľového pásu, ktorý je cez žíhaciu pec vedený rýchlosťou
posuvu pásu minimálne 200 m/min, sú viaceré rozprašovacie dýzy usporiadané, napríklad,
priečne na smer pohybu pásu výhodne v ekvidištančnom vzájomnom rozstupe. Týmto je
homogénne nitridovanie oceľového plochého výrobku možné cez celý povrch.
[0022] Zaznamenávaním koncentrácie plynu obsahujúceho dusík privádzaného do žíhacej pece
môže byť zabezpečené, aby počas prechodu oceľového pásu cez žíhaciu pec bola v žíhacej peci
zachovávaná konštantná dusíková atmosféra. Toto umožňuje homogénne nitridovanie oceľového
pásu cez jeho dĺžku.
[0023] Porovnávacími pokusmi bolo zistené, že nitridovaním obalovej ocele vyrobenej podľa
vynálezu môže byť zvýšená nielen jej pevnosť, ale že doplňujúco sa vďaka vyššiemu obsahu
neviazaného dusíka v oceli dá pozorovať zlepšená tvárniteľnosť. Toto sa ukazuje predovšetkým
pri obalových oceliach vyrobených podľa vynálezu, na ktoré bola nanesená vrstva laku. Pri
obalových oceliach s obvykle nanesenou vrstvou laku sa po tepelnej úprave nevyhnutnej pri
lakovaní na vypálenie dá pri vyšších pevnostiach pozorovať skokové redukovanie pomerného
predĺženia pri pretrhnutí oceľového plochého výrobku. Tento fenomén nemôže byť pozorovaný
pri nitridovaných oceľových plochých výrobkoch vyrobených podľa vynálezu. Tu aj pri veľmi
vysokých pevnostiach, vyšších než 650 MPa, nie je po tepelnej úprave pri lakovaní (starnutie
laku) redukovanie pomerného predĺženia pri pretrhnutí pozorované. Toto môže byť
pravdepodobne vysvetlené tým, že vysoký obsah neviazaného dusíka jestvujúci vďaka
dvojstupňovému nitridovaniu a veľmi homogénne rozdelenie dusíka najprv blokuje dislokácie
jestvujúce v oceli a že tieto dislokácie blokované voľnými atómami dusíka sú pri tvárnení
oceľového plochého výrobku náhle vo veľkom počte uvoľnené, len čo priložené napätie v ťahu
je zvýšené nad hraničnú hodnotu. Týmto mnohé dislokácie, uvoľnené tvárnením z dusíkovej
blokády, môžu v oceli migrovať, čím sa tvárniteľnosť zlepší.
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[0024] Tieto a ďalšie prednosti obalovej ocele vyrobenej podľa vynálezu vyplývajú z príkladu
uskutočnenia bližšie opísaného v nasledujúcom texte pri zohľadnení priložených výkresov.
Výkresy znázorňujú:
obrázok 1:

schematické znázornenie žíhacej pece, v ktorej je uskutočňovaný druhý stupeň
spôsobu podľa vynálezu;

[0025] V príklade uskutočnenia spôsobu podľa vynálezu je najprv v konvertore a/alebo pri
následnom spracovaní v panve vyrobená nitridovaná roztavená oceľ, ktorá má obsah voľného,
neviazaného (t. j. v oceli rozpusteného) dusíka až do 160 ppm. Zloženie zliatiny ocele pritom
výhodne spĺňa hraničné hodnoty vopred stanovené normami pre obalovú oceľ (ako napríklad
definované v norme ASTM A623-11 „Standard Specification for Tin Mill Products“ alebo
v európskej norme „European Standard EN 10202“), s výnimkou hornej hraničnej hodnoty pre
obsah dusíka (ktorá v norme EN 10202 leží pri Nmax = 80 ppm a v AST norme ASTM 623 pri
Nmax = 200 ppm), ktorá v spôsobe podľa vynálezu môže byť na základe nitridovania prekročená.
Podiel uhlíka vyrobenej ocele leží pritom výhodne v rozsahu od 10 do 1 000 ppm a obzvlášť
výhodne medzi 100 a 900 ppm a spravidla medzi 400 a 900 ppm.
[0026] Na výrobu roztavenej ocele je konvertor naplnený šrotom a surovým železom a tavenina
je prefuková plynným kyslíkom a plynným dusíkom, pričom plynný kyslík (O2) je do konvertora
vháňaný zhora a plynný dusík (N2) prostredníctvom dýz v dne zdola. Týmto sa v roztavenej oceli
nastaví obsah dusíka od 70 do 120 ppm, pričom dochádza k nasýteniu. Počas výroby roztavenej
ocele je zaznamenávané zloženie a predovšetkým obsah dusíka taveniny. V prípade, že vopred
daná analýza nebola dosiahnutá (napríklad, keď je podiel fosforu príliš vysoký), je
prostredníctvom kyslíkovej lancety dofukovaný plynný kyslík a prostredníctvom dýz v dne
plynný argón (Ar). Pretože v oceli je sotva k dispozícii viac uhlíka (C), nevzniká pretlak a dusík
zo vzduchu je vtiahnutý spolu s ním, čím môže dochádzať k doplňujúcemu nitridovaniu.
[0027] V prípade, že požadované množstvo (rozpusteného) dusíka v roztavenej oceli (ktoré
pravidelne leží pri cca 120 ppm) ešte nie je vháňaním plynného dusíka dosiahnuté, môže byť pri
vyprázdňovaní konvertora (odpich) pridané do prúdu ocele vystupujúceho z konvertora
dodatočne ešte dusíkaté vápno (kyánamid vápenatý, CaCN2). Dusíkaté vápno je pritom
pridávané, napríklad, vo forme granulátu (5 ‒ 20 mm).
[0028] Následne prichádza panva k prvému zariadeniu na fúkanie argónu, kde je do nej
žiaruvzdornou, ponorenou lancetou počas cca 3 minút fúkaný argón. Po kontrolnej analýze je do
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nej poprípade druhýkrát fúkaný počas cca 3 minút v druhom zariadení na fúkanie argónu. Panva
potom prichádza k tretiemu zariadeniu na fúkanie argónu. To predstavuje posledný stupeň pred
odlievaním. V prípade, že obsah dusíka neleží vo vopred danom cieľovom rozsahu, môže byť
v treťom zariadení na fúkanie argónu pridaný nitrid mangánu (MnN), napríklad vo forme drôtu
z práškového MnN v oceľovom plášti). Množstvo eventuálne chýbajúceho dusíka je pritom
prepočítané na potrebné množstvo MnN (napríklad na potrebnú dĺžku drôtu s MnN), ktoré je
pridané do taveniny. MnN je pridávaný tak dlho, kým nie je dosiahnutý vopred daný cieľový
obsah dusíka alebo horná hranica Mn v oceli.
[0029] Napokon je tavenina daná do medzipanvy, aby bol z roztavenej ocele odliaty plochý
predvalok. Kvôli netesnostiam a difundovaniu atmosférického dusíka sa pritom môže obsah
dusíka zvýšiť cca o 10 ppm. Horná hranica cca 160 ppm pre množstvo rozpusteného dusíka
v odliatom plochom oceľovom predvalku by nemala byť prekročená, lebo pri vyšších obsahoch
dusíka sa môžu na plochom predvalku tvoriť defekty, ako trhliny alebo póry, ktoré vedú
k nežiaducej oxidácii.
[0030] Plochý predvalok odliaty z roztavenej ocele je potom valcovaný za tepla a ochladený na
teplotu miestnosti. Vyrobený pás valcovaný za tepla má pritom hrúbky v rozsahu od 1 do 4 mm
a je poprípade navinutý do kotúča (zvitku). Na výrobu obalovej ocele vo forme oceľového
plochého výrobku v bežných hrúbkach pre tenké a veľmi tenké plechy musí pás valcovaný za
tepla byť valcovaný za studena, pričom sa uskutočňuje redukovanie hrúbky v rozsahu od 50 do
viac než 90 %. Pod tenkým plechom sa pritom rozumie plech s hrúbkou menšou než 3 mm
a veľmi tenký plech má hrúbku menšiu než 0,5 mm. Na realizovanie valcovania za studena je pás
valcovaný za tepla navinutý poprípade ako zvitok zo zvitku odvíjaný, je morený a zavedený do
zariadenia na valcovanie za studena, napríklad studenej valcovacej trate.
[0031] Na obnovenie kryštálovej štruktúry ocele poškodenej pri valcovaní za studena musí byť
oceľový pás valcovaný za studena rekryštalizačne žíhaný. Toto sa uskutočňuje vedením
oceľového pásu valcovaného za studena cez priebežnú žíhaciu pec, v ktorej je oceľový pás
zahrievaný na teploty vyššie, než je bod rekryštalizácie ocele a predovšetkým na teploty vyššie
než 600 °C. V spôsobe podľa vynálezu sa súčasne s rekryštalizačným žíhaním uskutočňuje
v druhom stupni ďalšie nitridovanie oceľového pásu. Toto je uskutočňované v žíhacej peci tým,
že do žíhacej pece je privádzaný plyn obsahujúci dusík, výhodne amoniak (NH3).
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[0032] Na obrázku 1 je schematicky znázornená priebežná žíhacia pec na uskutočnenie
rekryštalizácie a druhého stupňa nitridovania. Na ňom sú vyobrazené rozličné zóny, ktoré
v smere prechodu (smer V pohybu pásu, na obrázku 1 sprava doľava) oceľového pásu vedeného
cez priebežnú žíhaciu pec sú usporiadané za sebou. Vo vyhrievacej zóne 1 usporiadanej na strane
vstupu do priebežnej žíhacej pece je oceľový pás S zahrievaný na teploty v rozsahu od 600 °C do
750 °C. Ako obzvlášť priaznivý pre druhý stupeň nitridovania sa pritom ukázal teplotný rozsah
od 620 °C do 700 °C a ako obzvlášť výhodný od 620 °C do 660 °C. Najlepšie výsledky boli
dosiahnuté pri teplotách od cca 640 °C. Tieto teploty ležia nad rekryštalizačnou teplotou ocele,
prečo je oceľový pás S rekryštalizačne žíhaný vo vyhrievacej zóne 1.
[0033] Na vyhrievaciu zónu 1 sa napája udržiavacia zóna 2, v ktorej je teplota oceľového pásu S
udržiavaná v teplotnom rozsahu uvedenom vyššie. V udržiavacej zóne 2 sú v smere pohybu pása
usporiadané za sebou viaceré kaskády 3a, 3b, 3c rozprašovacích dýz. Každá kaskáda 3a, 3b, 3c
pritom obsahuje veľký počet dýz 3, ktoré sú usporiadané vo vzájomnom rozstupe priečne na smer
pohybu pásu. Dýzy 3 sú spriahnuté s prívodným potrubím plynu, cez ktoré je do nich privádzaný
plyn obsahujúci dusík. Ako obzvlášť vhodný plyn pre druhý stupeň nitridovania sa ukázal plynný
amoniak. Tento je prostredníctvom dýz 3 kaskád privádzaný na povrchy prechádzajúceho
oceľového pásu S, kde vniká do oblasti oceľového pásu, ktorá je v blízkosti povrchu, a tam
rovnomerne difunduje do hĺbky oceľového pásu. Cez hrúbku oceľového pásu sa vytvára
rovnomerne homogénne rozdelenie dusíka, ktorého rozdelenie koncentrácie cez hrúbku plechu
pri oceľových plechoch s hrúbkou menšou než 0,4 mm kolíše okolo priemernej hodnoty nanajvýš
o ±10 ppm a pravidelne len o ±5 ppm.
[0034] Vytvorenie výhodne používaných dýz 3 kaskád je opísané v nemeckej patentovej
prihláške DE 102014106135 z 30.4.2014, ktorej obsah zverejnenia je tu zahrnutý. V tejto
patentovej prihláške je opísané zariadenie s dýzami na úpravu oceľového plochého výrobku,
pričom zariadenie s dýzami obsahuje vonkajšiu rúru a v nej usporiadanú vnútornú rúru
s primárnym otvorom na napájanie vonkajšej rúry plynom prúdiacim cez zariadenie s dýzami,
a vonkajšia rúra je vybavená sekundárnym otvorom, cez ktorý môže plyn vystupovať. Primárny
otvor vnútornej rúry a sekundárny otvor vonkajšej rúry sú pritom usporiadané navzájom
presadene. Týmto je umožnený veľmi homogénny tok plynu na povrch oceľového plochého
výrobku. Pri použití takého zariadenia s dýzami v spôsobe podľa vynálezu môže byť dosiahnuté
homogénne zaplynenie povrchu oceľového pásu v udržiavacej zóne 2 priebežnej žíhacej pece
plynom obsahujúcim dusík (amoniakom), čím cez povrch oceľového pásu, predovšetkým cez
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jeho šírku, môže byť dosiahnuté homogénne difundovanie dusíka, a tým vytvorenie homogénnej
a vytvrdenej povrchovej vrstvy obohatenej dusíkom.
[0035] Spôsob priameho aplikovania plynu obsahujúceho dusík na oceľový pás (zaplynenie)
prostredníctvom dýz má pritom dve podstatné prednosti: Po prvé, potrebná je len nízka
koncentrácia dusíka (koncentrácia NH3) v ochrannom plyne, čo vedie k nízkej spotrebe plynu
obsahujúceho dusík (napríklad spotrebe NH3). Po druhé, kvôli veľmi krátkej dobe pôsobenia
nenastáva tvorba nitridovej vrstvy. V nadväznosti na zaplynenie plynom obsahujúcim dusík
(napríklad úpravu s NH3) je oceľový pás ešte ďalej (výhodne viac než 5 sekúnd) žíhaný pri
nezmenených teplotách, kým je ochladený. Týmto dochádza k homogenizácii rozdelenia dusíka
cez prierez oceľového pásu a následne k zlepšeným tvárniacim vlastnostiam. Predovšetkým
môže byť tým zamedzené poklesu ťažnosti starnutím laku (pozri str. 6., riadky 14 ‒ 20).
[0036] Aby aj cez dĺžku oceľového pásu S bolo zaručené čo najhomogénnejšie vytvorenie
povrchovej vrstvy obohatenej dusíkom, je počas vedenia oceľového pásu S cez udržiavaciu
zónu 2 priebežnej žíhacej pece potrebné udržiavať atmosféru obsahujúcu dusík s čo možno
konštantnou rovnovážnou koncentráciou dusíka. Aby toto bolo zabezpečené, v oblasti kaskád 3a,
3b, 3c s dýzami 3 je zaznamenávaná vytvorená koncentrácia dusíka. Pri použití amoniaku ako
plynu obsahujúceho dusík je na tento účel meraná koncentrácia amoniaku vytvorená
v udržiavacej zóne 2 zaplynením s amoniakom. Na tento cieľ je plánovaný senzor koncentrácie
usporiadaný mimo priebežnej žíhacej pece, pri ktorom môže ísť, napríklad, o laserový
spektroskopický senzor. Doň je privádzaná vzorka plynu odoberaná z udržiavacej zóny 2, aby
bola zaznamenaná koncentrácia amoniaku a z nej koncentrácia dusíka atmosféry plynu
v udržiavacej zóne 2. Vzorka plynu je odoberaná, napríklad, na mieste označenom na obrázku 1
vzťahovou značkou 4. Koncentrácia dusíka v atmosfére plynu udržiavacej zóny 2 zaznamenaná
senzorom koncentrácie je privádzaná do ovládacieho zariadenia a je ním použitá, aby množstvo
plynu obsahujúceho dusík (amoniaku), ktoré je vstrekované cez dýzy 3 do udržiavacej zóny 2,
bolo udržiavané konštantné na vopred stanovenej cieľovej hodnote.
[0037] Ako obzvlášť výhodné sa pri použití amoniaku ako plynu obsahujúceho dusík ukázali
cieľové hodnoty pre rovnovážnu koncentráciu amoniaku v rozsahu od 0,05 do 1,5 % a výhodne
nižšie než 1 %, predovšetkým nižšie než 0,2 %. Výhodne leží rovnovážna koncentrácia amoniaku
v rozsahu od 0,1 do 1,0 % a obzvlášť výhodne medzi 0,1 a 0,2 %.
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[0038] Na zabránenie oxidačným procesom na povrchu oceľového pásu S je výhodne
v udržiavacej zóne 2 okrem plynu obsahujúceho dusík (amoniaku) privádzaný do žíhacej pece
ešte inertný plyn. Pritom môže ísť, napríklad, o plynný dusík a/alebo plynný vodík. Výhodne je
používaná zmes cca 95 % objem. plynného dusíka a cca 5 % objem. plynného vodíka.
[0039] Na udržiavaciu zónu 2 sa v smere V pohybu pásu napájajú viaceré chladiace zóny 5, 6,
pričom v prvej chladiacej zóne 5 sa uskutočňuje najprv rýchlejšie ochladzovanie oceľového
pásu S a v nasledujúcej druhej chladiacej zóne 6 pomalšie ochladzovanie.
[0040] Po ochladení v chladiacich zónach 5 a 6 opúšťa oceľový pás S priebežnú žíhaciu pec a za
sucha je hladiaco valcovaný (hladený), aby pásu boli prepožičané tvárniace vlastnosti potrebné
na výrobu obalov. Stupeň deformácie pri hladiacom valcovaní variuje zakaždým podľa účelu
použitia obalovej ocele medzi 0,4 a 2 %. V prípade potreby môže byť oceľový pás hladiaco
valcovaný aj za mokra, aby bolo vytvorené ďalšie redukovanie hrúbky až do 43 % (dvojnásobne
zredukovaný oceľový pás, „double reduced DR“). Následne je oceľový pás S v prípade potreby
privádzaný do nanášacieho zariadenia, v ktorom povrch oceľového pásu je na zvýšenie odolnosti
proti korózii opatrený, napríklad elektrolyticky, cínovou povrchovou vrstvou alebo vrstvou
z chrómu/chrómdioxidu (ECCS) alebo vrstvou laku. Ukázalo sa, že obalové ocele vyrobené
spôsobom podľa vynálezu majú aj vzhľadom na svoju odolnosť proti korózii lepšie vlastnosti než
známe oceľové ploché výrobky.
[0041] Spôsobom podľa vynálezu sa dajú vyrábať nitridované oceľové pásy, ktoré sa vyznačujú
veľmi vysokou pevnosťou vyššou než 600 MPa pri súčasne dobrom pomernom predĺžení pri
pretrhnutí vyššom než 5 % a dobrých tvárniacich vlastnostiach. Pevnosť a pomerné predĺženie
pri pretrhnutí zvýšené dvojstupňovým nitridovaním sú pritom cez prierez oceľového pásu veľmi
homogénne, a síce nielen v smere valcovania, ale tiež priečne na smer valcovania oceľového pásu
valcovaného za studena. Toto rezultuje z veľmi homogénneho privádzania neviazaného dusíka
do ocele, predovšetkým v druhom stupni nitridovania. Analýzy taveniny na oceľových plochých
výrobkoch vyrobených podľa vynálezu okrem toho ukázali, že koncentrácia dusíka privedená
nitridovaním kolíše okolo priemernej koncentrácie cez hrúbku oceľového plochého výrobku
v každom prípade pri veľmi tenkých plechoch iba v úzkom pásme nanajvýš ±10 ppm
a pravidelne iba o ±5 ppm.
[0042] Rekryštalizačné žíhanie a druhý stupeň nitridovania môžu byť uskutočňované namiesto
v priebežnej žíhacej peci tiež v poklopovej žíhacej peci. Na tento cieľ oceľový pás S valcovaný
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za studena a navinutý do zvitku je privedený do poklopovej žíhacej pece a tam je žíhaný
v ochrannej atmosfére plynu pri žíhacích teplotách vyšších než 520 °C potrebných na
rekryštalizačné žíhanie. Aby aj v poklopovej žíhacej peci bolo súčasne s rekryštalizačným
žíhaním možné realizovať druhý stupeň nitridovania, žíhanie v poklopovej peci sa uskutočňuje
spôsobom „open-coil“. Pritom sú medzi vrstvami oceľového pásu navinutého do zvitku vložené
dištančné držiaky, aby bol povrch oceľového pásu udržiavaný prístupný pre difundovanie dusíka.
[0043] V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené výhodné príklady uskutočnenia oceľových
plochých výrobkov vyrobených podľa vynálezu v rozličných variantoch (zakaždým označených
ako „variant“) a pre rôzne prípady použitia na výrobu obalov, prípadne ich častí (odtrhávacie
viečko pre plechovicu, prípadne hlboko ťahané skrutkovacie uzávery) a sú porovnané
s konvenčne vyrobenými oceľovými plochými výrobkami (bez dvojstupňového nitridovania,
zakaždým označenými ako „štandard“) s rovnakou alebo podobnou analýzou ocele (legujúcich
zložiek).
Tabuľka 1
Príklad uskutočnenia obalovej ocele na výrobu kompletne odtrhnuteľných viečok (štandardná
kvalita s C = 600 ‒ 900 ppm, N = 80 ‒ 140 ppm)

Chemická
analýza

Pás valcovaný
za tepla

Štandard
Jednostupňové
nitridovanie
roztavenej ocele

Variant 1
Dvojstupňové
nitridovanie
podľa vynálezu

C

[ppm]

740

750

N

[ppm]

122

187

Mn

[ppm]

3100

3100

Al

[ppm]

150

150

Si

[ppm]

90

110

Cr

[ppm]

290

270

Ni

[ppm]

130

120

Cu

[ppm]

130

70

P

[ppm]

140

150

S

[ppm]

50

40

hrúbka

[mm]

2,0

2,0

Tdovalcovania

[ °C]

861

854

Tnavíjania

[ °C]

571

570

Tžíhania

[ °C]

670

640
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Príklad uskutočnenia obalovej ocele na výrobu kompletne odtrhnuteľných viečok (štandardná
kvalita s C = 600 ‒ 900 ppm, N = 80 ‒ 140 ppm)

Pás valcovaný
za studena

Parametre

Štandard
Jednostupňové
nitridovanie
roztavenej ocele

Variant 1
Dvojstupňové
nitridovanie
podľa vynálezu

8

11

stupeň deformácie pri
hladiacom valcovaní

[%]

konečná hrúbka

[mm]

0,160

0,160

medza klzu v ťahu (Reh)
(200 °C, 20 min)

[MPa]

560

640

pevnosť v ťahu (200 °C,
20 min)

[MPa]

540

644

výška cípu (ß = 1,8,
kalíšok = 33 mm)

[mm]

‒

‒

pomerné predĺženie pri
pretrhnutí

[%]

4,2

8,5
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Tabuľka 2
Príklad uskutočnenia obalovej ocele na výrobu hlboko ťahaných skrutkovacích uzáverov (štandardná kvalita s C = 10 ‒ 40 ppm, N < 40 ppm)
Štandard Štandard
1
2

Variant 1
Dvojstupňové
nitridovanie podľa
vynálezu

Variant 2
Dvojstupňové
nitridovanie podľa
vynálezu

Variant 3
Dvojstupňové
nitridovanie podľa
vynálezu

C

[ppm]

23

25

28

20

17

N

[ppm]

15

30

110

170

180

Mn

[ppm]

2100

2100

2200

2300

2300

Al

[ppm]

20

20

20

180

10

Si

[ppm]

220

200

190

100

230

Cr

[ppm]

250

210

200

180

210

Ni

[ppm]

130

110

110

150

120

Cu

[ppm]

80

60

70

60

70

P

[ppm]

100

90

80

90

70

S

[ppm]

70

70

60

70

80

hrúbka
Pás
valcovaný za Tdovalcovania
tepla
Tnavíjania

[mm]

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

[ °C]

870

877

880

871

862

[ °C]

631

621

620

601

618

Tžíhania
Pás
stupeň deformácie pri
valcovaný za
hladiacom valcovaní
studena
konečná hrúbka

[ °C]

690

690

690

690

690

[%]

40

40

40

40

32

0,140

0,154

0,140

0,140

0,140

Chemická
analýza

[mm]
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Príklad uskutočnenia obalovej ocele na výrobu hlboko ťahaných skrutkovacích uzáverov (štandardná kvalita s C = 10 ‒ 40 ppm, N < 40 ppm)
Štandard Štandard
1
2

Parametre

Variant 1
Dvojstupňové
nitridovanie podľa
vynálezu

Variant 2
Dvojstupňové
nitridovanie podľa
vynálezu

Variant 3
Dvojstupňové
nitridovanie podľa
vynálezu

medza klzu v ťahu
(Reh) (200 °C, 20 min)

[MPa]

633

598

680

685

690

pevnosť v ťahu (200
°C, 20 min)

[MPa]

633

599

680

685

690

výška cípu (ß = 1,8,
kalíšok = 33 mm)

[mm]

0,70

0,75

0,65

0,71

0,68

0,35

1,59

1,01

0,85

1,89

pomerné predĺženie pri
[%]
pretrhnutí
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Patentové nároky
1. Spôsob výroby nitridovanej obalovej ocele s obsahom uhlíka, vztiahnutým na hmotnosť, od 10
do 1 000 ppm a obsahom neviazaného dusíka rozpusteného v oceli, vztiahnutým na hmotnosť,
vyšším než 100 ppm, vyznačujúci sa nasledujúcimi krokmi:
a) nitridovanie roztavenej ocele na obsah dusíka, vztiahnutý na hmotnosť, maximálne
160 ppm zavádzaním plynu obsahujúceho dusík a/alebo pevnej látky obsahujúcej dusík
do roztavenej ocele;
b) odliatie plochého predvalku z roztavenej ocele a valcovanie plochého predvalku za
tepla do pásu valcovaného za tepla;
c) valcovanie za studena pásu valcovaného za tepla do oceľového plochého výrobku;
d) rekryštalizačné žíhanie oceľového plochého výrobku valcovaného za studena v žíhacej
peci, predovšetkým priebežnej žíhacej peci, pričom do žíhacej pece je zavádzaný plyn
obsahujúci dusík a je usmernený na oceľový plochý výrobok, aby množstvo neviazaného
dusíka v oceľovom plochom výrobku bolo zvýšené nad obsah dusíka už obsiahnutý
v roztavenej oceli.
2. Spôsob podľa nároku 1 vyznačujúci sa tým, že v kroku a) sa uskutočňuje nitridovanie
roztavenej ocele zavádzaním plynného dusíka (N2) a/alebo dusíkatého vápna (CaCN2) a/alebo
nitridu mangánu (MnN) do roztavenej ocele.
3. Spôsob podľa nároku 1 alebo 2 vyznačujúci sa tým, že v kroku d) je do žíhacej pece
zavádzaný plynný amoniak (NH3).
4. Spôsob podľa nároku 3 vyznačujúci sa tým, že plynný amoniak (NH3) v žíhacej peci je
usmernený na oceľový plochý výrobok prostredníctvom jednej alebo viacerých rozprašovacích
dýz.
5. Spôsob podľa nároku 3 alebo 4 vyznačujúci sa tým, že sa v žíhacej peci zavedením plynného
amoniaku (NH3) nastaví rovnovážny stav amoniaku s koncentráciou v rozsahu od 0,05 do 1,5 %
objem.
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6. Spôsob podľa jedného z nárokov 3 až 5 vyznačujúci sa tým, že rovnovážna koncentrácia
amoniaku nastavujúca sa v žíhacej peci zavádzaním plynného amoniaku (NH3) je
zaznamenávaná senzorom amoniaku.
7. Spôsob podľa nároku 6 vyznačujúci sa tým, že zaznamenaná nameraná hodnota rovnovážnej
koncentrácie amoniaku je používaná na riadenie množstva plynného amoniaku zavádzaného do
žíhacej pece za jednotku času.
8. Spôsob podľa jedného z nárokov 3 až 7 vyznačujúci sa tým, že do žíhacej pece je okrem
plynného amoniaku (NH3) zavádzaný ešte inertný plyn, predovšetkým plynný dusík (N2) a/alebo
plynný vodík (H2), výhodne zmes 95 % objem. plynného dusíka (N2) a 5 % objem. plynného
vodíka (H2).
9. Spôsob podľa jedného z predchádzajúcich nárokov vyznačujúci sa tým, že hmotnostný podiel
neviazaného dusíka po nitridovaní oceľového plochého výrobku valcovaného za studena
v žíhacej peci leží medzi 100 a 500 ppm, výhodne medzi 200 a 350 ppm.
10. Spôsob podľa jedného z predchádzajúcich nárokov vyznačujúci sa tým, že rekryštalizačné
žíhanie oceľového plochého výrobku valcovaného za studena v kroku d) sa uskutočňuje
prostredníctvom vedenia oceľového plochého výrobku cez priebežnú žíhaciu pec tým, že oceľový
plochý výrobok je zahrievaný na teploty vyššie než 600 °C a výhodne na teplotu od 620 °C do
660 °C.
11. Spôsob podľa jedného z predchádzajúcich nárokov vyznačujúci sa tým, že obsah uhlíka
ocele, vztiahnutý na hmotnosť, leží medzi 100 a 1 000 ppm a výhodne medzi 500 a 900 ppm.
12. Spôsob podľa jedného z predchádzajúcich nárokov vyznačujúci sa tým, že hrúbka
oceľového plochého výrobku je menšia než 0,5 mm a rozdelenie koncentrácie neviazaného
dusíka cez hrúbku oceľového plochého výrobku kolíše okolo priemernej hodnoty obsahu dusíka,
vztiahnutého na hmotnosť, menej než o ±10 ppm.
13. Spôsob podľa nároku 12 vyznačujúci sa tým, že rozdelenie koncentrácie neviazaného dusíka
cez hrúbku oceľového plochého výrobku kolíše okolo priemernej hodnoty obsahu dusíka,
vztiahnutého na hmotnosť, menej než o ±5 ppm.
14. Spôsob podľa nároku 12 vyznačujúci sa tým, že pevnosť v ťahu obalovej ocele vyrobenej
týmto spôsobom je vyššia než 600 MPa.
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15. Spôsob podľa nároku 12 vyznačujúci sa tým, že priemerná hodnota obsahu dusíka,
vztiahnutého na hmotnosť, neviazaného dusíka je vyššia než 150 ppm.
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Výkres

