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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce zkoumá možnosti numerického modelování při optimalizaci 

technologie odlévání oceli. Numerické modelování metalurgických procesů se v posledních 

letech velmi rychle vyvíjí a stává se nedílnou součásti každé moderní hutě a výzkumného 

ústavu. 

První kapitola popisuje různé způsoby odlévání oceli a porovnává jejích výhody a 

nevýhody. V druhé kapitole jsou popsány základní metody numerického modelování a taky 

nejčastěji používané simulační programy v metalurgii. Třetí kapitola popisuje využití 

numerických simulací na několika konkrétních případech v praxi. 

Cílem této práce je poukázat na obrovské výhody, jež přinášejí numerické simulace. 

Lze očekávat, že v nejbližších letech se numerické simulace stanou základním kamenem 

technologického pokroku nejen v metalurgii, ale taky v automobilovém průmyslu, letectví, 

stavebnictví, atd. 

 

Klíčová slova: ocel, odlévání, numerické modelování, provozní verifikace. 

 

ABSTRACT 

This thesis explores possibilities of the numerical modeling for the technology 

optimization of steel casting. Numerical modeling of metallurgical processes develops very 

rapidly in recent years and becomes an integral part of any modern steelworks and research 

institute. 

The first chapter describes different ways of steel casting and compares their 

advantages and disadvantages. The second chapter describes the basic methods of numerical 

modeling and also the most commonly used simulation programs in metallurgy. The third 

chapter describes practical application of numerical simulations on several specific cases. 

The aim of this work is to show the enormous benefits of numerical simulations. It 

seems that numerical simulations will become the cornerstone of technological progress in 

coming years, not only in metallurgy, but also in the motor-car industry, aviation, building 

industry, etc. 
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ÚVOD 

Souhrnné pochopení problematiky odlévání oceli, jak kokilovou cestou, tak na 

zařízení plynulého odlévání je velmi důležité pro výrobu polotovarů o vysoké kvalitě při co 

nejmenších nákladech a co nejmenší zmetkovitosti. Numerické modelování v metalurgii 

dosahuje v posledních letech obrovských úspěchů. Umožňuje hlavně porozumění procesů 

probíhajících při lití a tuhnutí, které normálně nelze pozorovat, a také je díky obrovskému 

pokroku v oblasti výpočetní techniky časově a finančně méně náročné než modelování 

fyzikální. 

V první kapitole jsou vysvětleny jednotlivé způsoby lití oceli, včetně prozkoumání 

výhod a nedostatků jednotlivých způsobů. Je zde také vysvětlen průběh tuhnutí a krystalizace 

odlitků včetně vad, vznikajících během tuhnutí odlitků. 

Druhá kapitola seznámí čtenáře se základními metodami modelování. Je hlavně 

zaměřená na modelování numerické. Jsou zde uvedeny tři základní metody numerického 

modelování a také příklady softwaru používaného pro modelování metalurgických procesů. 

Ve třetí kapitole jsou rozbory vědeckých článků, pojednávajících o aplikacích 

numerického modelování na konkrétní příklady při lití a tuhnutí oceli. Výsledky numerických 

simulací jsou zpravidla porovnány s provozními zkouškami. 
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1 LITÍ A TUHNUTÍ OCELI 

Roztavená ocel vyrobená nejčastěji v kyslíkových konvertorech nebo elektrických 

obloukových pecích se po ukončení tavby odlije do licích pánví. Z těchto pánví se odlévají 

odlitky a polotovary různých tvarů a velikostí (ingoty nebo kontislitky). Nalitím oceli do 

krystalizátoru nebo kokily dojde po styku roztavené oceli se studenými stěnami ke snížení 

teploty kovu, což způsobí jeho postupné tuhnutí a krystalizaci. Takto vyrobené předlitky a 

ingoty se dále zpracovávají, např. válcováním nebo kováním [1].  

Celosvětově bylo vyrobeno v roce 2012 cca 1510 Mt oceli, z toho v České republice 

cca 5,07 Mt [2]. U nás se zpracovává většina vyrobené oceli (cca 90 %) na zařízení plynulého 

odlévání (ZPO), asi 8,5 % se odlévá do kokil a zbylých 1,5 % je odléváno ve slévárnách jako 

ocelové odlitky [3].  

Odlévání a následné tuhnutí oceli je důležitým článkem výrobního procesu. Často je 

tento proces podceňován, i když má zpravidla mnohem větší vliv na konečné vlastnosti 

výrobku/polotovaru, než předchozí výrobní procesy. Také výrobky, neodpovídající 

požadavkům (tzv. zmetky), vznikají většinou právě nesprávným postupem pří odlévání. Tato 

kapitola si klade za cíl přiblížit problematiku lití a tuhnutí ocelí, jelikož tyto vědomosti jsou 

nezbytné pro pochopení dalších kapitol této práce. 

1.1 Lití do kokil 

Odlévání oceli kokilovou cestou je v dnešní době již málo používaným způsobem, i 

když ještě v 80. letech minulého století se takto odlévala většina oceli. Celosvětově se takto 

zpracovává méně než 10 % vyrobené oceli a v technicky vyspělých státech se tento podíl blíží 

nule. Tato technologie bude mít vždy svoje uplatnění, zejména u odlitků velkých rozměrů 

nebo odlitků se specifickými požadavky na chemické složení a strukturu oceli. V dnešní době 

se používá také v menších ocelárnách, které nejsou schopny plynule, včas a/nebo 

v požadovaném množství dodávat roztavenou ocel do zařízení plynulého odlévání. 

Výhodou lití do kokil je, že se jedná o provozně jednodušší operaci, z čehož plyne 

nižší požadovaná kvalifikace obsluhy. Další přednosti jsou, oproti kontinuálnímu odlévání, 

nižší výrobní náklady při maloobjemové výrobě. Nicméně nevýhody značně převyšují 

výhody. Mezi hlavní nedostatky je možné zařadit větší odpad a zmetkovitost, větší počet vad, 

a to jak metalurgických tak i chemických, delší výrobní cyklus, který je diskontinuální [4]. 

Z bezpečnostního hlediska zde vzniká větší nebezpečí úrazu způsobené špatnou manipulací s 
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tekutým kovem. Další už nepřímou nevýhodou je nutnost nejprve předválcovat odlité ingoty 

na blokovně na tzv. předvalky, které se teprve potom mohou dále válcovat. 

Technologie odlévání ingotů je závislá na druhu oceli (uklidněná, polouklidněná a 

neuklidněná), dále na způsobu odlévání (horem nebo spodem) a také na hmotnosti ingotu, 

které dále rozdělujeme na ingoty určené k následnému kování nebo válcování. Chemické 

složení má také významný vliv na konečnou strukturu ingotů a to hlavně u ocelí legovaných. 

Způsob odlévání ovlivňuje výrobnost a také cenu oceli. Lití horem nebo spodem má 

svoje klady a zápory, proto se volí vhodný způsob v závislosti na konkrétních podmínkách 

jednotlivých oceláren a také na požadované jakosti a druhu vyráběné oceli [3], [1]. 

1.1.1 Zařízení odléváren pro lití kokilovou cestou 

Jedním z hlavních zařízení na odlévárně je licí pánev. Je to ocelová nádoba 

kuželovitého tvaru, vyzděná žáruvzdorným materiálem, používaná pro manipulaci s tekutým 

kovem. Před každým použitím se předehřívá na teplotu 400 až 700 °C. Objem licí pánve se 

pohybuje od 5 t v nejmenších ocelárnách až po 300 i více tůn. Licí pánev bývá opatřená 

víkem, které zabraňuje tepelným ztrátám a také rozstřiku oceli. Ve dně licí pánve je umístěná 

jedna nebo dvě výpusti a také argonovací dmyšna. Výpusti se uzavírají zátkovými tyčemi 

nebo v současnosti se nejčastěji používají šoupátkové uzávěry. K manipulaci s licími pánvemi 

slouží licí jeřáby. Jejich nosnost se pohybuje mezi 75 až 600 t. 

 Při lití horem lze použit tzv. mezičlánky, které zmenšují kinetickou energii a díky 

tomu nedochází k tak velkému rozstřiku oceli. Jde o mezipánve a licí nálevky. Díky těmto 

mezičlánkům můžeme také odlívat více ingotu najednou. 

Hlavní součásti odlévárny jsou kokily. Jde o kovové formy různých tvarů a rozměrů, 

ve kterých tuhne roztavená ocel. Pro menší ingoty se můžou používat kokily ocelové, jinak 

jsou kokily převážně litinové. Kokily můžeme rozdělit na uzavřené (se dnem) a otevřené (bez 

dna). Uklidněná ocel se zpravidla odlévá do kokil, rozšiřujících se směrem nahoru, kdežto 

ocel neuklidněná a polouklidněná do kokil rozšiřujících se směrem dolu. Životnost kokily se 

pohybuje mezi 80 - 100 tavbami a závisí na druhu odlévané oceli a ošetřovaní kokily. 

U otevřených kokil zastupují dno, tzv. licí desky. Jejich povrch musí být hladký a 

musí být uloženy ve vodorovné poloze, aby nevznikaly průvaly mezi kokilou a licí deskou. 

Ke zmenšení staženiny v hlavě ingotu při odlévání uklidněné oceli se používají hlavové 

nástavce. Ke snížení tepelných ztrát se také používají tepelně-izolační, termitové nebo 
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exotermické zásypy. Kvůli tepelné izolaci se u uklidněných ocelí používají také kokilová 

víka. U neuklidněných oceli ochlazují hladinu oceli, čímž dojde k zastavení uhlíkového varu. 

Odlévací jámy jsou v dnešní době používány jen zřídka a to v menších a starších 

odlévárnách, protože jsou zde poměrně těžké pracovní podmínky. Oproti tomu odlévání oceli 

do kokil na licích vozech je jednodušší a také umožňuje navýšení výrobní kapacity odlévárny. 

Po ukončení lití se ingoty nechají v klidu asi 20 až 120 minut a následně se převezou 

na licích vozech do stripovací haly. Tady probíhá stahování kokil z ingotů. Po zchladnutí se 

kokily čistí, ošetřují ochrannými nátěry a připravuji na další odlévání [1]. 

Problematika odlévání oceli do kokil je zde popsaná velmi stručně. Další a 

podrobnější informace jsou dostupné v literaturách [1], [3], [4], [5], [6].  

1.1.2 Lití horem 

Lití horem je nejjednodušší způsob odlévání ingotů, během něhož se roztavená ocel 

odlévá buď přímo z licí pánve, nebo se může použít mezipánev, díky které je možno odlévat 

najednou několik ingotů. Použitím mezipánve také zmenšujeme náraz tekoucího kovu na 

kokilovou podložku a tím snižujeme její opotřebení. Díky své jednoduchosti a ekonomické 

výhodnosti se takto odlévají velké ingoty. Lití horem je schematický zobrazeno na Obr. 1. 

Umístění tepelného centra v horní části ingotu a tím pádem rychlejší tuhnutí ve spodní části, 

nám umožňuje odlévat vyššími licími rychlostmi oproti lití spodem. 

Lití horem se používá hlavně v ocelárnách vyrábějících větší množství oceli nižších 

jakosti a při lití velkých ocelových ingotů. Vysocelegované oceli se také odlévají horem, 

protože jsou zde menší ztráty oceli ve vtokových kanálech [1].  

1.1.2.1 Přednosti a nedostatky při lití horem 

Hlavním problémem při lití horem je rozstřik a následné ztuhnutí ocelových kapek na 

stěnách kokily. Ty zpravidla způsobují povrchové vady ingotu. Tento problém lze vyřešit 

snížením licí rychlostí v počáteční fázi odlévání. V další fázi, kdy proud už dopadá na hladinu 

oceli v kokile, můžeme licí rychlost zvýšit. Ke zmírnění rozstřiku lze také použit mezipánev 

nebo nálevku. Dále se používají speciální kokilové podložky, tlumicí náraz proudu oceli. 

Požívají se také ochranné, popř. izolační nátěry na stěny kokily [1]. 

Výhody lití horem spočívají hlavně v jednoduchosti přípravy zařízení pro odlévání a v 

nižších teplených a materiálních ztrátách. 
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1 - licí pánev 

2 - licí nálevka 

3 - podložka 

4 - hlavový nástavec 

5 - vyzdívka hlavového nástavce 

6 - kokila 

 

Obr. 1:  Odlévání oceli horem přes licí nálevku [1]. 

1.1.3 Lití spodem 

Při tomto způsobu lití je jedna (u lití velkých ingotů) nebo několik kokil uloženo na 

licí desce a ve středu je licí kůl s nálevkou. V licí desce jsou zhotoveny kanálky pro rozvod 

roztavené oceli z licího kůlu do jednotlivých kokil, které jsou naplňovány tekutým kovem 

zdola. Schéma lití spodem je zobrazeno na Obr. 2. Takto lze odlévat současně 2, 4, 6, 8, 12, 

ale také až 60 ingotů najednou [1]. 

Proud oceli v jednotlivých licích kanálech dosahuje rychlosti okolo 1 m.s
-1

, proto se 

licí soustava konstruuje tak, aby teplota oceli a rychlost plnění byla ve všech kokilách stejná. 

V tomto ohledu má určité nevýhody odlévání většího počtu ingotů najednou, protože kokily 

umístěny blíže licího kůlu se plní rychleji a ocel v nich je teplejší [3]. Tento způsob odlévání 

se uplatnil hlavně v elektroocelárnách a odlévají se takto hlavně malé a středně velké ingoty 

vyšších jakostí. 

1.1.3.1 Přednosti a nedostatky při lití spodem 

Povrch ingotů odlévaných spodem se vyznačuje lepší jakosti a vyšší čistotou. V 

podstatě lze u tohoto způsobu zcela zabránit rozstřiku kovu na stěny kokily. Další výhodou je 

možnost sledovat hladinu oceli v kokilách, což umožňuje regulovat licí rychlost. Dále oproti 

odlévání oceli horem se zvyšuje životnost kokil a je možno odlévat více ingotů najednou. 
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1 - nálevka 

2 - licí kůl 

3 - šamotové trubky 

4 - hvězdice 

5 – podložka (licí deska) 

6 - závaží 

7 - licí kanálky 

8 - šamotová vložka 

9 - kokila 

10 - hlavový nástavec 

Hlavními nedostatky odlévání spodem jsou větší ztráty kovu (až o 1 %) než při 

odlévání horem, složitá příprava licí soustavy, vyšší náklady na žáruvzdorný materiál, vyšší 

licí teplota, větší znečištění oceli způsobené stykem s licí keramikou. Také je zde nebezpečí 

výskytu většího množství poruchových situací, způsobené složitější konstrukci [1]. 

 

Obr. 2:  Odlévání oceli spodem [1]. 

1.1.4 Krystalizace a tuhnutí ingotů 

Přeměnu tekuté oceli na tuhou fázi doprovází dva procesy, a to krystalizace a tuhnutí. 

Ocel krystalizuje v mřížce kubické plošně nebo prostorově centrované, případně v mřížce 

hexagonální. Proces krystalizace a tuhnutí poprvé popsal D. K. Černov v roce 1878 [1]. 

V první fázi krystalizace vznikají nukleaci zárodky krystalů. U ocelových ingotů se 

vždy jedná o heterogenní nukleaci, jejíž rychlost se zvětšuje s obsahem cizích částic, jako jsou 

endogenní a exogenní vměstky. Vznik krystalických zárodků také podporují nerovnosti na 

stěnách kokily. V další fázi z těchto zárodků rostou krystaly ve formě dendritů. Rychlost růstu 

dendritů závisí na míře přechlazení a pohybuje se u roztavených kovů okolo 5 cm.s
-1

. Když 

dojde ke spojení jednoho dendritu s druhým, jejích růst se přeruší. 

Ocel v kokile začíná krystalizovat hned po jejím styku se studenými stěnami kokily. 

Díky studeným stěnám kokil na počátků lití probíhá tento proces rychle, ale v dalším průběhu 

se postupně zpomaluje. Tuhnutí postupuje od stěn do středu a od dna k hlavě ingotu [5]. 
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1 - A-vycezeniny 

2 - V-vycezeniny 

3 - oblast záporné segregace 

 

(+) - kladná segregace 

(-) - záporná segregace 

1.1.4.1 Segregace v ocelových ingotech 

Ocelový ingot je charakteristický svou chemickou nehomogenitou. Rozdíly 

chemického složení jsou zapříčiněny klesáním rozpustnosti doprovodných a slitinových prvků 

v železe během přechodu z kapalné do tuhé fáze. V důsledku toho vznikají krystaly s jiným 

chemickým složením, než byla původní tavenina. Tento jev se nazývá segregace. 

Rozeznáváme mikrosegregace (v jednotlivých dendritech) a makrosegregace (v různých 

místech ingotu). Záporná segregace, tj. nízká koncentrace doprovodných prvků je v místech, 

kde ingot ztuhne jako první (stěny a dno) a postupně se zvyšuje až na nejvyšší obsah 

v místech, kde ingot ztuhne nakonec (střed a hlavová část). Zde mluvíme o kladné segregaci. 

U kladné segregace vznikají tzv. vycezeniny, což jsou místa ztuhlé obohacené taveniny mezi 

dendrity. Rozeznáváme V-vycezeniny a A-vycezeniny.  

Na Obr. 3 jsou znázorněny jednotlivé druhy segregací. Míra segregace roste se 

zvyšováním hmotnosti ingotu, zvyšováním licí teploty a tudíž i snižováním rychlosti 

krystalizace. Jednotlivé prvky mají různou tendenci k segregaci. Největší je u síry, fosforu, 

uhlíku a křemíku [1], [5]. Menší segregace lze dosáhnout vhodným složením vsázkových 

surovin pro výrobu oceli (nižší procento doprovodných prvků) nebo změnou technologie 

výroby a odlévání [3]. 

 

Obr. 3:  Segregace v ingotu z uklidněné oceli [1]. 
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1 - drobné rovnoosé krystaly 

2, 3 - kolumnární krystaly 

4 - kolumnární krystaly 

orientované k tepelnému centru 

5 - libovolně orientované krystaly 

6 - drobné krystaly (segregační 

kužel) 

7 - most nad staženinou 

8 - staženina 

9, 10 - řediny a póry 

1.1.5 Struktura ingotů 

Struktura ztuhlého ingotu závisí na tom, je-li ingot z oceli uklidněné, polouklidněné 

nebo neuklidněné. Mezi další faktory, ovlivňující výslednou strukturu, patří chemické složení 

oceli, licí rychlost a teplota, rychlost ochlazování, tvar kokily a velikost ingotu. 

Schéma krystalické struktury ingotu z uklidněné oceli je zobrazeno na Obr. 4. Je zde 

vidět oblast drobných povrchových krystalů, tzv. licí kůra, která vzniká hned na počátku 

ochlazování a díky rychlému odvodu tepla se nestačí krystaly vyvinout a zůstávají malé. Dále 

je zde oblast kolumnárních krystalů, které rostou pomaleji a jsou větší následkem pomalejšího 

ochlazování. Odvod tepla se zmenšuje úměrně s rostoucí tloušťkou ztuhlé vrstvy. Růst 

kolumnárních krystalů se zpomaluje a je ukončen, když teplotní gradient dosáhne minimální 

hodnoty. Zbylá tavenina krystalizuje ve formě libovolně orientovaných krystalů. V hlavové 

části ingotu vzniká staženina a tzv. most nad staženinou. Ve středu ingotu je oblast pórů a 

ředin. Ve spodní části ingotu se nachází segregační kužel, což je oblast malých krystalů, které 

prudce utuhly po styku oceli s podložkou ingotu. 

Struktura ingotů z neuklidněné a polouklidněné oceli není v této práci popsána, 

protože v dnešní době se tyto druhy oceli odlévají jen velmi zřídka. Nicméně v literaturách 

[1], [4], [5] jsou tyto druhy oceli podrobně řešeny. 

 

Obr. 4:  Krystalická struktura ingotu z uklidněné oceli [1]. 
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1.1.6 Vady ingotů 

Během odlévání ingotů vzniká mnoho různých vad, které mohou vznikat jako 

následek špatné dezoxidace oceli, špatné konstrukce kokil, špatné kvality povrchu vnitřních 

stěn kokily, špatné přípravy licích souprav, ale také při dalším zpracování. Vady ingotů 

rozdělujeme na vady povrchové a vady vnitřní. 

Mezi povrchové vady řadíme vnější šupiny, které vznikají při rozstřiku dopadající 

oceli při odlévaní horem. Vzniku šupin lze předejít zmenšením výšky sloupce dopadající oceli 

a speciálním tvarováním kokilové podložky. Provádějí se také ochranné nátěry kokily. Další 

povrchovou vadou jsou trhliny, které často znehodnocují celý ingot. Nerovnoměrný odvod 

tepla v různých částech ingotu vede ke vzniku pnutí a následně trhlin. Při odlévání spodem 

můžou vznikat zavaleniny, což jsou ztuhlé části menisku, které zalije tekutá ocel, avšak už 

nemůže dojít k jejich sváření, protože jejich povrch je zoxidovaný. Zavaleniny jsou často 

doprovázeny přítomnosti příčných trhlin, pískových a struskových míst. Podpovrchové 

bubliny jsou zapříčiněny přítomnosti plynu v oceli (O2, N2, H2, CO2) [3], [6]. 

Do skupiny vnitřních vad patří staženiny a řediny v těle ingotu. Jsou důsledkem 

smršťovaní ingotu při ochlazovaní. Staženiny vznikají v hlavové části a ve středu ingotu na ně 

plynule navazují řediny a póry. Vznik staženin je možno omezit použitím hlavových nástavců 

a izolačních zásypů, změnou tvaru kokily, změnou licí rychlosti a teploty odlévaní. Dále zde 

vznikají vycezeniny, které byly popsány v kapitole o segregacích. Vločky jsou příčné trhliny 

způsobené vysokým obsahem vodíku. Nekovové vměstky jsou nečistoty v oceli, které 

způsobují vnitřní vady. Podle vzniku rozeznáváme vměstky endogenní a exogenní [3], [6]. 

1.2 Plynulé odlévání oceli 

S myšlenkou plynulého odlévání přišel Henry Bessemer v roce 1857, avšak jeho vývoj 

trval celých 100 let, než se začalo používat v hutích. Podíl takto odlévané oceli vzrostl z 

pouhých 2 % v roce 1964 na 30 % v roce 1989 [1]. V dnešní době se celosvětově takto 

zpracovává přes 90 % oceli; ve vyspělých zemích se tato hodnota blíží 100 %. 

Plynulé odlévání úspěšně nahrazuje odlévání ingotů. Prosazení této technologie je 

zapříčiněno neustále narůstajícími požadavky na jakost produkované oceli a také výrobními a 

ekonomickými ukazateli. Podstatu kontinuálního lití můžeme popsat jako technologický 

proces, ve kterém se tekutá ocel plynule přetváří na polotovar požadovaných tvarů a délek v 

závislosti na následném zpracovaní. Rozeznáváme tyto základní tvary předlitků [3]: 
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 Bloky - např. 300x350 mm 

 Sochory - např. 150x150 mm 

 Kruhové sochory - např. Ø140 mm 

 Klasické nosníkové profily - např. I profil 1048x450 mm 

 Klasické a středně tlusté bramy - např. 3200x218 mm 

 Tenké bramy - např. 1600x50 

 Přesné profily nosníku 

1.2.1 Zařízení plynulého odlévání 

Ocel vyrobená v ocelářském agregátu se v licí pánvi dopraví na ZPO, kde se umístí do 

licího stojanu. Ten slouží k plynulé výměně licích pánvi, aby se mohla nepřetržitě doplňovat 

zásoba oceli v mezipánvi. 

Ocel z licí pánve teče do mezipánve. Ta slouží k rozdělování oceli do jednotlivých 

licích proudů a také funguje jako vyrovnávací nádrž při výměně licí pánve. Mezi další funkce 

mezipánve patří snížení ferostatického tlaku, regulace a zrovnoměrnění rychlosti toku oceli do 

krystalizátorů, snížení rozstřiků, zrovnoměrnění teploty, odstranění turbulentního proudění a 

oddělení strusky od oceli. Jedná se tedy o jedno z nejdůležitějších zařízení na ZPO. Proudění 

v mezipánvi lze regulovat pomocí tzv. regulačních prvků (dopadové desky, hrázky, přepážky 

atd.). Pro lepší homogenizaci ocele lze dmýchat spodem argon. Shora je mezipánev vybavená 

víkem kvůli tepelné izolaci. Také se používají speciální izolační a termoizolační prášky, které 

kromě tepelné izolace zabraňují styku oceli s okolní atmosférou. Výtok oceli do jednotlivých 

licích proudů je možno regulovat pomoci zátkových tyčí nebo šoupátkových uzávěru. Jako 

ochrana proti oxidaci a naplynění se používají při průtoku z pánve do mezipánve tzv. stínicí 

trubice, které také zabraňují rozstřiku oceli.  

Z mezipánve ocel teče jednotlivými proudy do krystalizátoru, ve kterém vzniká 

předlitek požadovaného tvaru. Krystalizátor je zhotoven z mědi nebo se můžou používat 

slitiny Cu-Ag, Cu-Cr, Cu-Zr. Chlazení krystalizátoru je zabezpečováno vodou. Jedná se o 

primární zónu chlazení, ve které vzniká licí kůra. Středová část předlitku je na výstupu z 

krystalizátoru v tekutém stavu. Krystalizátor pohltí asi 20 až 45 % celkového tepla ze 

vznikajícího předlitku. Dalším důležitým parametrem je konicita, což je zúžení krystalizátoru 

po jeho délce, která by měla odpovídat smršťování daného typu oceli při chladnutí. 

Krystalizátory oscilují, aby nedocházelo k přichytávání licí kůry na stěny. Také se používají 

licí prášky a mazací oleje, jejichž úkolem je ochrana oceli před reoxidací v krystalizátoru, 
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tepelná izolace, pohlcování nekovových vměstků a mazání mezi ztuhlým předlitkem a 

krystalizátorem. Ocel tekoucí z mezipánve do krystalizátoru se také chrání před znečištěním. 

Používají se zde tzv. ponorné výlevky. Na rozdíl od stínicí trubice, ponorná výlevka může 

mít výtokový otvor různě tvarovaný nebo více výtokových otvorů nejen dolů ale i do boků a 

to všechno za účelem dosažení správného proudění oceli v krystalizátoru. 

Zvýšení kvality plynule odlévaných předlitků můžeme dále dosáhnout zařazením 

elektromagnetických míchadel. Ty můžou byt instalovány přímo v krystalizátoru nebo v 

těsné blízkosti pod ním, a také v zóně sekundárního chlazení a na jejím konci. 

Po výstupu z krystalizátoru předlitek prochází sekundární zónou chlazení, ve které se 

postupně zvětšuje tloušťka lící kůry. Jako chladicí medium se využívá nejčastěji voda, kterou 

je předlitek ostřikován. Chlazení musí být správně seřízeno, protože má velký vliv na vznik 

vnitřních a povrchových vad a také na segregace. Po výstupu z krystalizátoru působí na 

předlitek tažná, ohýbací a gravitační síla a také ferostatický tlak tekutého jádra, které 

vyvolávají napětí a mechanické deformace. Tyto jevy můžou vést až ke vzniku trhlin. 

Za zónou sekundárního chlazení následuje dělení předlitků, které se provádí za jejich 

pohybu nejčastěji pomocí kysliko-acetylenových hořáků. Zpravidla se používá jeden hořák, 

ale u tlustých bram se můžou použit dva hořáky. Dalším způsobem dělení předlitku je jejích 

stříhání na nůžkách. Používá se hlavně u kvalitních a vysoce legovaných oceli, aby se snížily 

materiálové ztráty. Na druhou stranu se při dělení na nůžkách deformují konce předlitků. 

Poslední v celém výrobním cyklu je zóna terciárního chlazení. Zde se předlitky 

odsouvají pomoci dopravních válečků na chladicí lože, kde se dochlazují. Teplo chladnoucích 

předlitků je odváděno do okolní atmosféry hlavně sáláním, v menší míře se na chladnutí 

podílí i styk předlitků s dopravními válečky a chladicím ložem [3]. 

1.2.2 Konstrukční rozdělení ZPO 

Zařízení plynulého odlévání můžeme rozdělit do třech kategorií. Nejstarším a prvním 

způsobem je vertikální ZPO. U tohoto způsobu celý proces lití a tuhnutí probíhá ve 

vertikálním směru. Teprve po oddělení od tuhnoucího kovu se předlitek překlopí do 

horizontální polohy a pokračuje do zóny terciárního chlazení. Nevýhodou této metody je 

nutnost stavět velmi vysoké haly, aby se předlitek stihl ochladit, než se bude dělit. Určité 

zlepšení přineslo vertikální ZPO s ohybem předlitků v tuhém stavu. Za tážnou stolici je 

umístěno ohýbací zařízení a před dělicím zařízením je rovnací zařízení. Díky tomu se snížily 
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1 - vertikální ZPO bez ohybu předlitku; 2 - vertikální ZPO s ohybem po ztuhnutí předlitku; 

3 - radiální ZPO s rovným krystalizátorem;  4,5 - radiální ZPO s zakřiveným krystalizátorem 

výrobní haly a také se zlepšily podmínky pro dělení tuhých předlitků, které se provádí až v 

jejích horizontální poloze. 

Nevýhody vertikálního ZPO vedly k vývoji radiálního (obloukového) ZPO. Ocel se 

zde lije do krystalizátoru a předlitek vystupuje z něho vertikálně, ale zóna sekundárního 

chlazení je ve tvaru oblouku a ohýbá předlitek, který ztuhne v celém průřezu, buď v licím 

oblouku, nebo až v horizontální poloze na dopravních válcích. Tyto úpravy výrazně snížily 

konstrukční náklady a také zlepšily celý výrobní proces. Je zde nižší poruchovost a rovněž 

snadnější údržba zařízení. Na rozdíl od vertikálního ZPO je zde možno odlévat vyššími licími 

rychlostmi díky větším metalurgickým délkám. 

Existují dva základní typy radiálního ZPO. První je ZPO s rovným krystalizátorem, 

ve kterém předlitek vystupuje z krystalizátoru kolmo dolů, a když má dostatečnou tloušťku 

stěny, vstupuje do ohýbací zóny. Novějším typem je ZPO s zakřiveným krystalizátorem. 

Zde předlitek začíná tuhnout v zakřiveném krystalizátoru, přičemž navazující zóna 

sekundárního chlazení má stejný poloměr zakřivení. To umožnilo dále snížit výšku hal 

odléváren, zároveň je zde menší pravděpodobnost výskytu průvalu. Na Obr. 5 jsou 

znázorněny různé druhy vertikálního a radiálního ZPO a na Obr. 6 je schéma brámového 

radiálního ZPO.  

 

 

Obr. 5:  Různé typy zařízení pro plynulé odlévání [1]. 
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V současné době je radiální ZPO nejpoužívanějším zařízením v celém světě, taktéž v 

České republice. V Tab. 1 je přehled ZPO provozovaných v České republice. 

Tab. 1:  Přehled ZPO provozovaných v České republice [3]. 

Podnik TŽ, a.s. TŽ, a.s. 
ArcelorMittal 

Ostrava, a.s. 

ArcelorMittal 

Ostrava, a.s. 

ArcelorMittal 

Ostrava, a.s. 

EVRAZ 

VÍTKOVICE 

STEEL, a.s. 

Typ ZPO 
Blokové 

radiální 

Sochorové 

radiální 

Sochorové 

radiální 

Brámové 

radiální 

Sochorové 

radiální 

Brámové 

radiální 

Výrobce CLESIM CONCAST 
MANNESMANN 

DEMAG 
VAI CONCAST CLESIM 

Uvedení do 

provozu 
1990 1994 1993 1997 1999 1995 

Počet proudů 5 8 6 1 6 1 

Kapacita 

(t.rok
-1

) 
800 000 1 200 000 1 100 000 1 100 000 960 000 720 000 

 

 

Obr. 6:  Schéma brámového radiálního ZPO [7]. 

 

Pro malé ocelárny s výrobou vysoce jakostních oceli bylo vyvinuto horizontální 

ZPO, u kterého celý proces probíhá v horizontálním směru. Schéma horizontálního ZPO je na 

Obr. 7. Horizontální ZPO má tu výhodu, že zde odpadá ohyb předlitků a tím i nebezpečí 

vzniku vnitřních napětí. Nicméně toto ZPO není příliš rozšířeno kvůli přetrvávajícím 

problémům v oblasti krystalizátoru a jeho plnění tekutou oceli. Používá se hlavně pro 

odlévání neželezných kovů. 
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1 - mezipánev; 2 - mulitová výlevka; 3 - izolační vložka; 

4 - krystalizátor; 5 - podložka; 6 - tekutá ocel 

 

 

Obr. 7:  Schéma horizontálního ZPO [1]. 

 

V současnosti je prakticky celý vývoj soustředěn na radiální ZPO. Je vyvíjen tvar 

krystalizátoru, co nejblíže odpovídající konečnému tvaru hotového vývalku. Výzkum se také 

soustřeďuje na speciální ZPO pro odlévání tenkých pásů. Krystalizátor je zde nahrazen dvěma 

měděnými válci chlazenými zevnitř vodou, mezi které se lije roztavená ocel [1], [3]. 

1.2.3 Výhody odlévání oceli na ZPO 

Když porovnáváme odlévání oceli do kokil a na ZPO, zjistíme, že výrobní cyklus při 

plynulém lití je nejen kratší, ale také značně jednodušší. Dalším aspektem je výtěžnost odlitku 

odlévaných na ZPO. Ta je v průměru asi o 15 % vyšší než u odlitků litých kokilovou cestou. 

Ztráty kovu na ZPO vznikají hlavně zbytkem oceli v mezipánvi, ostřihem hlavové a patní 

části předlitků a vznikem okují. Výtěžnost výrazně zlepšuje zvýšení podílu sekvenčního lití. 

Celková výtěžnost u plynule litých předlitku se pohybuje okolo 97-98 %. Je zde také značná 

úspora energie, protože odpadá celá řada operací prováděných u ingotů, např. kontrola a 

úprava povrchu ingotů, ohřev v hlubinné peci a válcování na blok, bramu nebo sochor. 

Důležitá je také vyšší jakost plynulé litých předlitků, které mají vyšší homogenitu než 

ingoty. Je to způsobeno hlavně tím, že nedochází ke vzniku zonální makrosegregace. Vyšší 

kvalita předlitků zlepšuje rovněž jakost konečného produktu. Dále oproti odlévání do ingotu 

můžeme odlévat předlitky s profilem bližším konečnému produktu [1], [3]. 
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1.2.4 Vady předlitků odlévaných na ZPO 

Kvalitu plynule litých předlitků ovlivňuje hlavně teplotní a chemická homogenita 

oceli, obsah plynů a vměstků v oceli a teplota lití. Dále množství a druh licího prášku, výška 

hladiny v krystalizátoru, oscilace krystalizátoru a jeho konicita, rovnoměrnost odvodu tepla v 

krystalizátoru a opotřebení krystalizátoru.  

První skupinu vad tvoří rozměrové a tvarové vady. Zde patří lokální podélné 

vborcení, které je rovnoběžné s hranami předlitku. Vzniká špatným odvodem tepla a také 

příliš vysokou konicitou krystalizátoru. Lokální příčné vborcení je kolmé na hrany. Vzniká 

v místě menisku oceli v krystalizátoru a je způsobeno nadměrným odvodem tepla, kolísáním 

hladiny oceli v krystalizátoru, nízkou licí rychlosti, vysokou licí teplotou a použitím špatného 

licího prášku. Mezi rozměrové a tvarové vady patří také vydutí (oválnost), což je deformace 

licí kůry, které vzniká pod krystalizátorem a je způsobeno ferostatickým tlakem.  

Do skupiny povrchových vad patří podélné trhliny, které jsou velmi nežádoucí, 

neboť zasahují rozsáhle plochy předlitku. Vznikají jako průvodní jev podélného vborcení. 

Příčné trhliny jsou spojeny se vznikem příčného vborcení. Mohou se také vyskytovat v 

hlubokých oscilačních vráskách. Vznikají hlavně v zóně sekundárního chlazení, ale také 

následkem velké konicity a špatným povrchem krystalizátoru a špatně zvolenou oscilaci 

krystalizátoru. Dále mezi povrchové vady patří hvězdicové trhliny, kruhové bubliny, rýhy, 

oscilační vrásky, studené spoje, dvojitá kůra, výronky a zatekliny. 

Třetí skupinu tvoří vady vnitřní. Vznikají stejně jako u ingotu během fázové přeměny 

při chladnutí. Do této skupiny řadíme vnitřní trhliny, které vznikají těsně pod teplotou 

solidu. Jejich vznik podporují škodlivé prvky (P, S, Sn, Zn), ale také legující prvky (např. Cr). 

Jejich výskyt závisí na rychlosti lití, tvaru předlitku a na intenzitě ochlazování v zóně 

sekundárního chlazení. Podpovrchové trhliny vznikají vyboulením licí kůry pod 

krystalizátorem a špatným vedením předlitku v zóně sekundárního chlazení. Hvězdicové 

trhliny vznikají následkem vysoké krystalizační rychlosti v ose a jsou způsobeny nadměrným 

a nepravidelným ochlazováním v zóně sekundárního chlazení. Středová pórovitost závisí na 

průběhu tuhnutí, licí teplotě a tvaru odlitku. Způsobuje ji nesprávné chemické složení. Další 

vadou, která patří do této skupiny, jsou vločky [3], [1]. 

Problematika plynulého odlévání je velmi rozsáhlá, ale rozsah této práce neumožňuje 

podrobný popis. Další informace ohledně technologie odlévání, zařízení a konstrukce ZPO a 

také struktury a vad plynule litých předlitku jsou dostupné v literaturách [1], [3], [4]. 



16 

KRZOK, B. Možnosti numerického modelování při optimalizaci technologie odlévání oceli. 
VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra metalurgie a slévárenství, 2013 

2 ZÁKLADNÍ METODY MODELOVÁNÍ 

METALURGICKÝCH PROCESŮ 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, odlévání oceli do kokil nebo na ZPO je 

velmi složitým procesem, během kterého dochází k vzniku pnutí, vyvolávajícího vznik trhlin 

a prasklin, nebo ke vzniku segregací a staženin. Úkolem metalurgického modelování je určit, 

proč tyto vady vznikají a navrhnout lepší postup, který by tyto problémy odstranil nebo 

alespoň minimalizoval. Další významnou úlohou modelování je prohloubení znalosti o tomto 

procesu a tím pádem i optimalizace procesu a vývoj nových metod odlévání. 

Modelování můžeme rozdělit na fyzikální, při kterém sestavujeme hmatatelný model, 

a numerické, při kterém definujeme na počítači model abstraktní, například pomocí 

diferenciálních rovnic získaných z díla. Táto práce je zaměřená na modelování numerické, a 

proto o fyzikálním modelování bude jen krátká zmínka v následujícím odstavci. 

Fyzikální modelování vychází z teorie podobnosti, která říká, že každý fyzikální 

proces můžeme popsat pomocí fyzikálních rovnic. Je to činnost, při které experimentálně 

zkoumáme nějaký proces označovaný jako dílo, a na základě výsledků zkoumání sestavujeme 

podobný systém, označovány jako model. Následně se na tomto modelu provádějí různé 

pokusy, jejichž výsledky můžeme zpětně aplikovat na dílo. 

V praxi se provádí mnoho pozorování a experimentů. Přímé experimenty na nějakém 

zařízení bývají složité a časově náročné a zpomalovaly by výrobní proces. Proto se provádí 

fyzikální modelování, při kterém dílo i model mají stejnou fyzikální podstatu, takže například 

proudění oceli se modeluje pomocí proudění kapaliny o podobných vlastnostech. Veličiny 

jako délky, rychlosti, viskozity a další, jsou u modelu v určitém poměru k dílu, a určují se na 

základě kritérií podobnosti. Fyzikální modelování má své nezastupitelné místo nejen v 

metalurgii, ale také v automobilovém průmyslu, energetice, letectví, kosmonautice a ve 

stavebnictví. Realizace fyzikálního modelu je časově a finančně velmi nákladnou operací v 

porovnání s numerickým modelováním. Mezi další nevýhody patří také obtížná změna 

parametrů fyzikálního modelu a jeho ohraničená použitelnost jen pro daný problém. Nicméně 

v mnoha případech nám dává lepší pohled na řešený problém a to hlavně v oblasti kinetiky a 

mechanismu metalurgických procesů. Další výhodou fyzikálního modelu je, že zde není 

podmínkou matematické vyjádření řešeného problémů, které bývá někdy velmi složité. Pro 

dosažení uspokojivých výsledků by měl fyzikální model splňovat geometrická, fyzikální, 

dynamická, chemická a tepelná kritéria podobnosti. V praxi nelze u fyzikálních modelů 
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zahrnout všechny relevantní veličiny, proto se pracuje s modely přibližnými, které splňují 

hlavně kriteria důležitá pro studovaný problém. Při metalurgickém modelování, například při 

modelování proudění oceli v mezipánvi, které je zobrazeno na Obr. 8, se modely stavějí 

převážně z průhledných materiálů, což umožní snadnější pozorování zkoumaného problému a 

odběr zkušebních vzorků z libovolného místa [8], [9].  

 

Obr. 8:  Fyzikální modelování proudu oceli v mezipánvi [11]. 

2.1 Metody numerického modelování 

Základem numerického modelování je definování abstraktního matematického modelu 

pomocí rovnic, které popisují např. sdílení tepla, různé typy proudění a také chemické reakce 

v tomto modelu. Tyto děje bývají trojrozměrné a mění se v čase, proto je popisujeme 

soustavami diferenciálních rovnic, což je velmi obtížné a často nemožné. Z toho důvodů se 

zkoumaný děj rozdělí do tzv. mřížky a pomocí rovnic se popisují vztahy mezi jednotlivými 

body v mřížce. V závislosti na přesnosti mřížky roste počet rovnic popisující vztahy mezi 

těmito body, který se pohybuje v desetitisících až milionech rovnic. Tyto soustavy rovnic je 

možno řešit pouze numerickými metodami a odtud pochází název numerické modelování. Pro 

dosažení dobrých výsledků musíme mít dobré znalosti v oblasti numerických metod, v oblasti 

proudění a turbulence zkoumaného procesu, ale také v oblasti výpočetní techniky. 



18 

KRZOK, B. Možnosti numerického modelování při optimalizaci technologie odlévání oceli. 
VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra metalurgie a slévárenství, 2013 

Průkopníkem v řešení různých úloh pomocí numerických metod byl už před více než 

240 lety světoznámý matematik, fyzik a astronom Carl Friedrich Gauss (1777-1855). Právě 

on objevil například metodu nejmenších čtverců nebo eliminační metodu pro řešení soustav 

algebraických rovnic. Nicméně tyto metody neměly v té době až tak velký význam, protože 

vyřešení soustavy například tisíce diferenciálních rovnic je pro člověka praktický nemožné a 

existuje zde vysoká pravděpodobnost omylů během výpočtů. Teprve s nástupem počítačů 

začaly mít numerické výpočetní metody své nezastupitelné místo. V dnešní době, kdy běžné 

kancelářské počítače jsou vybaveny procesory, které zvládají řádově 5.10
9
 operací za vteřinu, 

trvá výpočet simulace s dosažením velmi přesných výsledků jen několik hodin. A tzv. 

superpočítače zvládnou ještě mnohonásobně více operací za vteřinu.  

Numerické modelování se provádí ve třech stupních. Prvním je tzv. pre-processing. 

Jak z názvů vyplývá, jedná se o operaci, která předchází samotnému procesu modelování. V 

tomto stupni se definují všechny relevantní údaje o zkoumaném problému, určují se 

materiálové vlastnosti, počáteční a povrchové podmínky a také meze, ve kterých tento proces 

probíhá. V tomto kroku se zkoumaný děj rozdělí na mřížku o požadované přesnosti. Hustota 

mřížky nemusí být v celém objemu stejná, ale může se měnit v závislosti na tom, kde 

potřebujeme přesnost větší a kde menší. Změny hustoty mřížky by neměly byt skokové, ale 

plynulé. Příprava všech vstupních dat vyžaduje dobré znalosti o daném procesu, protože 

přesnost zadaných vstupů se promítne na přesnosti vypočtených výsledků. 

Dalším stupněm numerického modelování je tzv. processing. Jedná se o samotnou 

simulaci zkoumaného problému, při které se soustavy rovnic řeší pomocí numerických metod. 

V průběhu simulace je třeba kontrolovat všechny vstupní a výstupní veličiny pro dosažení co 

nejlepších výsledků. Oproti pre-processingu a post-processingu, u kterých je doba potřebná k 

vyřešení určena znalostmi a schopnostmi analytika, je u processingu doba simulace závislá na 

technickém vybavení počítače, ale také na velikosti numerického modelu, přesnosti simulace, 

druhu použité výpočetní metody a množství výstupních parametrů. 

Posledním stupněm numerického modelování je tzv. post-processing. Z názvu je 

zřejmé, že se jedná o operaci, která následuje po samotné simulaci. Výsledkem simulace je 

soubor s vypočtenými hodnotami, které je třeba zkontrolovat a analyzovat. Programy pro 

řešení numerických simulací poskytují také grafické znázornění průběhu a výsledků simulace. 

V první řadě se provede kontrola, zda během simulace nedošlo k nějakým nečekaným 

problémům, například jestli jsou vypočtené hodnoty v reálných mezích. Pokud je všechno v 

pořádku, může se přejít k analýze vypočtených hodnot a vyvození závěrů. 
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V současnosti se v metalurgii požaduje, aby dobrý numerický model obsahoval 

makroskopický model přestupu tepla mezi formou a taveninou, proudění taveniny během 

plnění kokily (krystalizátoru) a také mikroskopický model proudění oceli v dvoufázové 

oblasti, kinetiky nukleace, vzniku a růstu tuhé fáze a fázových přeměn v tuhém stavu. 

Existuje řada numerických výpočetních metod, kterými je možno řešit soustavy 

rovnic. Níže budou popsány tři nejpoužívanější metody při numerickém modelování v 

metalurgii. V literaturách [8] a [10] je problematika numerických simulací detailně řešena. 

2.1.1 Metoda konečných prvků 

Tato metoda byla navržená v roce 1943 americkým matematikem Richardem 

Courantem. Má největší význam mezi numerickými metodami a uplatňuje se při řešení úloh v 

oblasti teplotních polí a v oblasti pružnosti a pevnosti. Považuje se za nejlepší pro řešení 

systému popsaného diferenciálními rovnicemi. Je to metoda moderní a vysoce efektivní. 

Podstatou této metody je rozdělení řešeného systému na konečný počet oblasti, které u 

rovinných úloh mají tvar trojúhelníku nebo čtyřúhelníku a u prostorových úloh tvar čtyřstěnů, 

pětistěnů a kvádrů. Tento proces se nazývá triangulace. Následně se zvolí základní funkce a 

systém se převede na soustavu lineárních a nelineárních rovnic. Výsledkem je matice s 

vysokým počtem nulových prvků, díky čemu počítač neprovádí tolik operací a můžeme řešit 

soustavy skládající se z několika milionů rovnic. Výhodou teto metody je téměř dokonalá 

aproximace zkoumaného systému a možnost automatizace celého procesu. Programy 

využívající tuto metodu umožňují zjemňovaní mřížky buď ručně nebo adaptivně, kdy počítač 

automaticky vyhodnocuje velikost chyby a případně může mřížku v daném místě zjemnit. 

V poslední době se rozvíjí nový směr v metodě konečných prvků, který označujeme 

anglickým termínem "domain decomposition method", tj. metoda rozdělení na oblasti. Jde o 

rozdělení zkoumaného objektu na několik části, které mají poměrně jednoduchý geometrický 

tvar, což vede k zjednodušení úlohy a snížení počtu výpočtových operací [12]. 

2.1.2 Metoda konečných diferencí 

Při použití metody konečných diferencí se zkoumaný systém převede podle Taylorova 

rozvoje na diferenciální rovnice, a následně se úloha řeší v určitých mezích, které jsou 

stanoveny okrajovými podmínkami pro řešení diferenciálních rovnic. Tento princip využívají 

i simulační programy. 
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Tato metoda je vhodná pro řešení modelů zaměřených na přestup tepla. Její hlavní 

přednosti je jednoduché naprogramování a realizace a poměrně jednoduchá aplikace na 

nelineárních matematických modelech. Nevýhodou je zhoršení přesnosti při použití mřížky s 

různými odstupy mezi uzly, a dále pro dosažení uspokojivých výsledků musí byt zaveden 

poměrně hustý časový krok. Je zde také problém při aproximaci okrajových podmínek v tom, 

že podmínky stanovené pro určitou hustotu sítě nejsou vhodné pro jinou hustotu sítě.  

 

Obr. 9:  Obdélníková síť [12]. 

Na Obr. 9 je zobrazená dvojrozměrná obdélníková síť. Je tvořená uzly, které můžeme 

rozdělit na vnitřní a okrajové. Obr. 10 znázorňuje 5, 7 a 9-ti bodové hvězdice, které se zde 

můžou vyskytovat. U teplotních výpočtů se pracuje obvykle s pěti bodovou hvězdici [12]. 

 

Obr. 10:  Hvězdice uzlů v odlišných sítích [12]. 

2.1.3 Metoda konečných objemů 

Tato metoda vychází z metody konečných diferencí a využívá se pro výpočty 

látkového a teplotního přestupu. Nebyla plně přijatá z matematického hlediska, protože se 

částečně zakládá na intuitivních postupech a také zde mohou být problémy s konvergencí. 

Přesto je využívaná pro řešení velmi komplikovaných numerických modelů a dosahuje velmi 

dobrých výsledků potvrzených experimentálními pokusy. 
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Při řešení sdílení tepla v teplotním poli nejprve objekt rozdělíme na elementární 

objemy. Za předpokladu, že teplotní pole je soustředěno do uzlů, a teplotní odpory jsou v 

oblastech spojujících uzly sítě, provádějí se výpočty. Teplotní překážky, což jsou odpory mezi 

uzly je možno vypočítat podle Rovnice (1). 

    
  

       
     (K.W

-1
) (1) 

kde  Le  je vzdálenost mezi uzly  (m), 

 ΔFe  -  střední plocha přes oblasti kolmé na Le  (m
2
), 

 λ0e -  střední tepelná vodivost mezi uzly 0 a e  (W.m
-1

.K
-1

). 

 

Pomocí metody konečných objemů můžeme řešit různé systémy, například model 

makroskopické segregace a také smršťování a vznik dutin v odlitcích [12]. 

2.2 Příklady softwaru vhodného pro metalurgické aplikace 

První programy pro simulaci metalurgických procesů se začaly používat v druhé 

polovině 80. let 20. století. Když se ukázalo, že výsledky počítačových simulací velmi dobře 

odpovídají experimentálně zjištěným údajům, začal velký vývoj v tomto oboru. Používáním 

výpočetní techniky pro metalurgické modelování lze ušetřit mnoho časů a finančních 

prostředků, což jsou velmi důležité aspekty pro dnešní hutní podniky. 

V současnosti je k dispozici celá plejáda simulačního softwaru, který je přizpůsoben 

pro nejmodernější osobní počítače i pro pracovní stanice. Pracují na platformách Windows, 

UNIX a také MacOS. Součásti všech v dnešní době používaných simulačních programů jsou 

databáze vstupních materiálů a taký možnost importovat vstupní data, jak přes 2-D, tak i přes 

3-D rozhraní. Níže jsou uvedené nejznámější simulační programy a ve zkratce jsou popsané 

jejích hlavní funkce a přednosti [12]. 

1) MAGMASOFT 

Jedná se o jeden z nejznámějších softwarů pro numerické modelování. Byl vytvořen jako 

společné dílo Technical University Achen (Německo), Technical University of 

Copenhagen (Dánsko) a společnosti Magma (Německo). 

K výpočtům diferenciálních rovnic používá metodu konečných prvků a metodu konečných 

diferencí. Je určen hlavně pro dvourozměrné a trojrozměrné simulace plnění kokily nebo 
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krystalizátoru, simulace teplotního pole a přestupu tepla a také k výpočtům zbytkových 

napětí v odlitku. 

Tento simulační program se skládá z několika modulů, které jsou určeny pro řešení 

jednotlivých problémů. Mezi hlavní moduly patří MAGMAhpdc, MAGMAiron a 

MAGMAlpdc. 

2) ANSYS FLUENT CFD 

Tento simulační software slouží hlavně ke zkoumání proudění. Je schopen komplexně 

simulovat laminární i turbulentní proudění, různé druhy obtékání, chemické reakce i 

přenos tepla. Výstup je možno analyzovat v 2D i 3D. V metalurgii se používá při 

modelování proudění oceli v kokile, krystalizátoru ale také v pánvi a mezipánvi. Má také 

široké uplatnění v energetice, automobilovém průmyslu, letectví atd. 

FLUENT používá pro řešení stacionárních i nestacionárních Navier-Stokesových rovnic 

metodu konečných objemů. Výsledné rovnice řeší adaptivními multimřížkovými 

metodami.  

Součásti tohoto simulačního softwaru jsou moduly mixing-lenght, RNG (Renormalization 

Group), LES (Large Eddy Simulation), RSM (Reynolds Stress Model), PDF (Probability 

Density Function) atd.  

3) PROCAST 

Simulační program ProCAST je produktem firmy UES (USA). Pro řešení 

třídimenzionálních soustav používá metodu konečných prvků. Je zaměřen na výpočty 

teplotního pole, předvídaní mikrostruktur a poměru napětí v odlitku. V první řadě počítá 

vždy nejprve teplotní pole, vznik a růst zrn, a teprve pak přechází k výpočtům 

mikrostruktury. 

Tento program se rovněž skládá z různých modulů, např. Thermal Analysis, Fluid 

Analysis, Radiation Analysis, Microstructure Modeling. Původně byl vyvinut pro simulaci 

odlévání odlitků na slévárnách, ale nyní je určen také pro odlévání oceli hlavně na zařízení 

plynulého odlévání. 

4) FLOW-3D 

Výrobcem tohoto simulačního softwaru je firma Flow Science (USA). Je přizpůsoben pro 

počítačovou platformu Windows a UNIX. Program se zaměřuje na simulaci plnění formy, 

tuhnutí oceli a vznik mikrostruktury. Umožňuje simulování segregačních jevů v odlitcích a 
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také smršťovaní oceli a vznikající poréznosti. Výpočty jsou řešený pomocí metody 

konečných objemů. 

 

Dále se používají simulační programy CAM-CAST/SIMULOR, BlowView, 

PASSAGE-PowerCast, SIMTEC, atd. Každá s těchto aplikací je zaměřená na řešení určité 

problematiky, proto je často třeba dvou nebo tři simulačních programů, kdy jeden řeší např. 

proudění oceli v kokile a druhý tuhnutí a krystalizaci. 

Katedra metalurgie a slévárenství na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství, 

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava již několik let aktivně a s úspěchem 

využívá především simulační programy ProCAST a FLUENT. Jsou zde řešený různé 

teoretické úlohy, ale také Katedra metalurgie a slévárenství úzce spolupracuje s hutěmi a 

výzkumnými ústavy v regionu. Společně jsou řešený různé úlohy přímo z provozů. 
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3 OPTIMALIZACE TECHNOLOGIE ODLÉVÁNÍ OCELI 

POMOCÍ METOD NUMERICKÉHO MODELOVÁNÍ 

Vysoká jakost vyráběné oceli, úspora energie a dalších výrobních nákladů a šetrnost k 

životnímu prostředí patří mezi hlavní pilíře moderního hutního průmyslu. Proces odlévání 

oceli je pořád zkoumán za účelem dosažení co nejlepší jakosti a struktury ocelí a také se 

hledají lepší a novější metody při jejím odlévání. 

Numerické simulace jsou nesmírně cenným nástrojem při odlévání oceli. 

Experimentální pokusy jsou velmi nákladné a ne vždy probíhají podle našich představ. 

Vyhodnocování těchto experimentů může trvat i měsíce. Oproti tomu numerické simulace 

nevystavují riziku výrobek ani neovlivňují chod výrobního zařízení. Výsledky numerických 

simulaci jsou dostupné mnohem rychleji a můžou byt zhodnoceny ve výrobním procesu. 

Nicméně pro dosažení dobrých výsledků je třeba zajistit přesné vstupní údaje a ze začátku je 

třeba ověřovat výstupní údaje s údaji ze skutečných pokusů. 

V následujících podkapitolách je rozbor několika zahraničních literatur, které 

pojednávají o řešení konkrétních problémů při odléváni oceli do kokil i na zařízení ZPO 

pomocí numerických simulací v různých hutních podnicích, laboratořích a na univerzitách. 

3.1 Simulace tuhnutí ocelového ingotu o průměru 19" 

V tomto článku [13] jsou popsány simulace tuhnutí kruhového ingotu o průměru 19" 

(482 mm) z vysoce jakostní oceli určeného pro výrobu železničních soukolí. Numerické 

simulace byly prováděny v programu MAGMASOFT
®

 a výsledky byly porovnány třemi 

různými způsoby se skutečnými výsledky z výroby. V průběhu simulací byly postupně 

obměňovány parametry procesu, aby se zjistilo, jak tyto změny ovlivní výskyt staženin, 

pórovitosti a segregaci v ocelovém ingotu. 

Výchozí model pro simulaci byl sestaven tak, aby se co nejvíce podobal tvarům a 

materiálům používaným ve výrobě. Jeho vlastnosti byly ověřeny podle údajů o teplotě v 

kokile, podle tvaru staženin v hlavách ingotů a podle porézních histogramů. Po dosažení 

dobré schody byl použit simulační program MAGMASOFT
®
. Simulace se prováděly u 

nízkouhlíkové nízkolegované oceli. Byly provedeny modifikace licího zařízení pro dosažení 

nižších licích rychlosti, které jsou nutné u odlévání dlouhých ingotů. Podmínkou dobrých 

výsledků bylo zadání správného teplotního profilu pro simulaci tuhnutí, protože u velkých 
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ingotů je větší pravděpodobnost nerovnoměrného rozložení tepla. Obzvláště bylo třeba přesně 

určit tepelnou vodivost kokily, okolní teplotu vzduchu a koeficient přestupu tepla mezi 

kokilou a ingotem. Dále musela být určena efektivita plnění. Další proměnné, jako tepelné 

ztráty v licí soustavě, nelze stanovit přímo a bylo třeba provést několik opakovaných pokusů. 

 

Obr. 11:  Graf zobrazující korelaci mezi simulaci a skutečnými teplotami kokily [13]. 

 

Skutečné teploty kokily byly naměřený pomocí termočlánků umístěných na stěnách v 

1/4 a 3/4 výšky kokily. Na Obr. 11 je porovnání nasimulovaných teplot se skutečnými 

hodnotami. Bylo obtížné správně stanovit počáteční podmínky (přehřátí, licí rychlost). Je ale 

vidět, že shoda mezi simulací a skutečnými údaji je velmi dobrá. Také vnitřní struktura ingotů 

byla vyhodnocovaná při několika teplotách na více než 1000 místech zkoumaného ingotu. 

Nasimulovaná vnitřní pórovitost na Obr. 12 se velmi dobře shoduje s pórovitosti zjištěnou v 

jednotlivých řezech vzorového ingotu. 

Poslední ověřování shody mezi simulaci a skutečným ingotem se provádělo na 

staženině v hlavě ingotu. Dvě hlavy ingotů byly odříznutý a následně rozpůlený tak, aby bylo 

možné zjistit průřez staženiny, viz Obr. 13. Na Obr. 14, Obr. 15 a Obr. 16 jsou zobrazeny 

nasimulované staženiny při různých efektivitách plnění hlavy ingotu. Efektivita plnění byla 

stanovená u základního modelu na 55 %. Porovnáním průřezu staženiny ze skutečného ingotu 

s nasimulovanou staženinou lze zjistit, že u reálného ingotu je dno staženiny plošší. Je to 

způsobeno tím, že při odlévání byl použit zásypový prášek a měření se pod tímto bodem 

neprovádělo. Ve skutečnosti se tvar staženiny velmi podobal simulacím. 
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Obr. 12:  Nasimulovaná vnitřní pórovitost ingotu [13]. 

 

Obr. 13:  Staženina skutečného ingotu [13]. 

   

Obr. 14:  Nasimulovaná 

staženina ingotu při 

efektivitě plnění 45% [13]. 

Obr. 15:  Nasimulovaná 

staženina ingotu při 

efektivitě plnění 50% [13]. 

Obr. 16:  Nasimulovaná 

staženina ingotu při efektivitě 

plnění 55% [13]. 
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Po ukončení procesu ověřování simulace se skutečným ingotem byly pozměněny 

některé parametry simulace a to za účelem zjištění, jak se jednotlivé parametry podílejí na 

výsledné struktuře ingotů. Autoři zde [13] blíže popsali vliv licí rychlosti a teploty kokily. 

Během simulace u ingotu odlévaného spodem bylo zjištěno, že při vyšší licí rychlosti 

není k dispozici dostatečné množství ztuhlé oceli, které by podporovalo vzrůstající 

hydrostatický tlak vznikající v tekuté části ingotu. V důsledku toho praská povrch ingotu a 

vznikají zmetky. Dále vysoký podíl tekutého kovu způsobuje vznik segregací a problémy s 

plněním kokily. Oproti tomu při nízkých licích rychlostech může dojít k předčasnému 

utuhnutí oceli. Vliv licí rychlosti na pórovitost uvnitř ingotu je zobrazen na Obr. 17. Je vidět, 

že při vyšších licích rychlostech je středová porózita menší, ale staženina v hlavě ingotu je 

větší. 

 
 

Obr. 17:  Nasimulovaná struktura ingotů litého vyšší licí rychlosti (vlevo), 

nasimulovaná struktura základního modelu (vpravo) [13].  

Kokila může, ale také nemusí být před odléváním předehřátá. Při nadměrném 

předehřátí se kokila v důsledku tepelné roztažnosti zvětší. Do takto zvětšené kokily se odlije 

ingot. Po ukončení lití kokila začne chladnout a mezera mezi stěnou kokily a ingotem se 

začne zmenšovat. To má za následek větší tepelnou ztrátu a ingot se rychleji ochlazuje. Může 

dojit až k tomu, že se ingot na stěnu kokily přilepí a po ochlazení ho nebude možno vyjmout z 

kokily. Naopak studená kokila na začátku tuhnutí odvádí více tepla z licí kůry, která v 

důsledku toho může popraskat. 
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V dalším výzkumu se chtějí autoři zabývat hlavně simulací výskytu segregací a napětí 

při tuhnutí ocelových ingotů. Výsledky těchto a dalších simulací bude možno aplikovat v 

provozních podmínkách, a tak vyrábět zdravější a hutnější ingot, jenž je předpokladem pro 

výrobu vysoce kvalitních železničních soukolí. 

3.2 Maximální licí rychlost plynule litých sochorů založena na výpočtech 

vyboulenin pod krystalizátorem 

Ve snaze dosáhnout maximální výrobnosti na zařízení plynulého odlévání při 

současném zlepšování kvality a snižování nákladů byla vypracovaná studie [14]. Pomoci blíže 

neuvedeného simulačního softwaru byla vypočítaná maximální licí rychlost, při které 

nedochází ke vzniku různých vad. Překročením maximální licí rychlosti dochází k rozvlnění 

hladiny oceli v krystalizátoru, což vede k zhoršení kvality povrchu a někdy i ke vzniku 

průvalu. Rychlost odlévání je také omezena, pokud je ohyb krystalizátoru příliš velký, nebo 

jeho zúžení je nadměrné, a také v případě, že je nesouvislá vrstva licího prášku. Tyto 

nedostatky způsobují vznik napětí v odlitku, a po překročení maximální licí rychlosti vznik 

trhlin a průvalů. Při překročení maximální licí rychlosti je tloušťka licí kůry na výstupu z 

krystalizátoru nedostatečná a může způsobit vznik trhlin, prasklin a průvalů. Kritická tloušťka 

licí kůry byla pro většinu druhů oceli vypočtena na 3 mm v literatuře [15]. Taktéž 

nerovnoměrná tloušťka licí kůry, zapříčiněná špatným působením licího prášku nebo 

nevhodně zvolenou oscilaci krystalizátoru, způsobuje podélné trhliny a praskliny. Na Obr. 18 

je vidět rohovou podpovrchovou trhlinu způsobenou enormním vyboulením předlitku pod 

krystalizátorem a tak způsobenou nadměrnou deformaci. 

Maximální licí rychlost je dále omezená konstrukčním řešením dané ocelárny, protože 

konečný bod ztuhnutí se musí nacházet před dělicím zařízením. Při výrobě speciálních druhů 

oceli je vyžadován relativně nízký horní limit licí rychlosti, aby se předcházelo vzniku dutin 

v předlitku ("pencil pipe") a puchýřových vad ("blister defects"). V tomto případě se licí 

rychlost může mírně zvýšit jen opatrnými změnami ovlivňujícími proces tuhnutí. 

Je zřejmé, že při volbě licí rychlosti je třeba pečlivě zvážit mnoho různých faktorů. 

Tato studie zkoumá vliv licí rychlosti na vyboulení předlitku pod krystalizátorem. Pomocí 

tepelně mechanického modelu konečných prvků byly vypočítány teploty, deformace, napětí, 

tlaky a lomy v sochorech, odlévaných bez podpůrných válců pod krystalizátorem. Výsledky 

byly dále použity k nalezení kritických licích rychlosti. 
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Obr. 18:  Podpovrchová rohová trhlina [14]. 

 

Aby se snížily požadavky na výpočetní operace během simulací, byla stanovena oblast 

modelování ve tvaru L v jedné čtvrtině plynulé litého sochoru a část taveniny ve středové 

oblasti byla zcela ignorována. Pro přestup tepla byla použita síť trojuzlových 

trojúhelníkových prvků, resp. šestiuzlových trojúhelníkových prvků pro analýzu napětí. 

Hustota prvků v povrchových oblastech je větší (0,1 mm), aby bylo dosaženo lepší přesnosti, 

a prvky v blízkosti středu sochoru jsou větší (1 mm), čímž se výrazně snížily výpočetní 

nároky bez ztráty výsledné přesnosti. 

Ke stanovení maximálních licích rychlosti je třeba určit vhodné kriteria selhání. V této 

práci byly použity dvě kriteria selhání. Prvním je limit maximálního vyboulení předlitku na 

výstupu z krystalizátoru a byl stanoven na 1 mm v rohové části sochoru. Druhým kriteriem je 

vznik trhlinek za tepla, což umožnilo během simulace předvídat specifické trhlinové vady 

omezující licí rychlost. 

Ocel použitá během simulací měla toto chemické složení: 0,27 % C; 1,52 % Mn; 

0,015 % S; 0,012 % P a 0,34 % Si. Další vlastnosti dané oceli jsou zapsány v Tab. 2. 
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Tab. 2:  Vlastnosti oceli použité během simulací [14]. 

 (°C) 

Teplota likvidu 1500,72 

Teplota při 70 % tuhé fáze 1477,02 

Teplota při 90 % tuhé fáze 1459,90 

Teplota solidu 1411,79 

Teplota počátku přeměny austenitu na ferit 781,36 

Eutektoidní teplota 711,22 

 

Tab. 3:  Parametry prováděných simulací [14]. 

Průřez sochorů (mm.mm) 120x120, 175x175, 250x250 

Pracovní délka krystalizátoru (mm) 500, 700, 1000 

Celková délka krystalizátoru (mm) 600, 800, 1100 

Zúžení krystalizátoru (%m) 0,75 (na obou stranách) 

Čas počátku působení ferostatického tlaku (s) 0,3 

Velikost mřížky (mm.mm) 0,1x0,1 - 1,4x1,0 

Počet uzlů (mění se s příčným průřezem) 7381, 10797, 15433 

Počet prvků (mění se s příčným průřezem) 7200, 10560, 15120 

Velikost časového kroku (s) 0,001 - 0,5 

Teplota lití (°C) 1540,0 

 

Maximální licí rychlosti byly zjišťovány pro různé délky a plošné průřezy 

krystalizátoru. Celkem bylo provedeno devět simulací pro tři délky a tři plošné průřezy, které 

jsou zobrazeny v Tab. 3. Pro každý průřez a pracovní délku krystalizátoru byly provedeny 

simulace při různých licích rychlostech, které byly následně ohodnoceny oběma kriterií 

selhání. Jako výchozí pro následnou analýzu byl zvolen případ s průřezem 120 mm a pracovní 

délkou krystalizátoru 700 mm, jelikož je používán na mnoha licích strojích. V Tab. 3 je tento 

případ zvýrazněn. Každá simulace byla rozdělená na dvě části. 

3.2.1 Výsledky simulace 

Během simulace bylo zjištěno, že s rostoucí licí rychlosti klesá tloušťka licí kůry a 

zvětšuje se teplota povrchu předlitku po výstupu z krystalizátoru. Dále bylo zjištěno, že tenčí, 

teplejší a slabší licí kůra se více deformuje při vyšších licích rychlostech působením 

ferostatického tlaku. Díky závěsným efektům vyvolaným ferostatickým tlakem se při vyšších 

licích rychlostech objevují vysoké hodnoty tangenciálního napětí v rohových oblastech 

sochoru, které způsobují ohyb licí kůry kolem rohů - viz Obr. 19, Obr. 20, Obr. 21 a Obr. 22. 
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Tato oblast se shoduje s umístěním trhlin na Obr. 18. Po výstupu předlitku z krystalizátoru 

vzniká při vysokých licích rychlostech tangenciální tahové napětí a deformace, které jsou 

jednou z příčin vzniku podélných trhlin. 

 

  

Obr. 19:  Licí rychlost: 2,2 m.min
-1

, poloha: 

výstup z krystalizátoru [14]. 

 

 

Obr. 20:  Licí rychlost: 5 m.min
-1

, 

poloha: výstup z 

krystalizátoru [14]. 

 

  

Obr. 21:  Licí rychlost: 2,2 m.min
-1

, poloha: 

200 mm pod výstupem z 

krystalizátoru [14]. 

Obr. 22:  Licí rychlost: 5 m.m
-1

, poloha: 

200 mm pod výstupem z 

krystalizátoru [14]. 



32 

KRZOK, B. Možnosti numerického modelování při optimalizaci technologie odlévání oceli. 
VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra metalurgie a slévárenství, 2013 

Simulace ukázala, že kritická licí rychlost pro krystalizátor o průřezu 120 mm a délce 

800 mm se blíži k 5 m.min
-1

, což se shoduje s experimentálními výsledky. Celkově z této 

simulace vyplývá, že vyšší licí rychlost způsobuje vyšší plastickou deformaci v 

podpovrchových oblastech v blízkosti rohu a také větší vyboulení předlitku pod 

krystalizátorem, které se ale nakonec zastaví v důsledku růstu licí kůry. 

Kritická licí rychlost se zvyšuje s rostoucí pracovní délkou krystalizátoru pro daný 

průřez. Jak je vidět z Obr. 23, kritická licí rychlost se zvyšuje z 3,75 m·min
-1

 na 6 m·min
-1

, 

když se zvětší pracovní délka krystalizátoru z 500 mm na 1000 mm pro průřez 120 mm. Je to 

zapříčiněno chladnější a tlustší licí kůrou na výstupu z krystalizátoru. Kritická rychlost klesá 

se zvětšujícím se průřezem při pevné délce krystalizátoru, např. při zvětšení příčného průřezu 

krystalizátoru ze 120 mm na 250 mm klesne kritická licí rychlost z 5 m·min
-1

 na 1,8 m·min
-1

. 

Zvětšováni průřezu krystalizátoru je velmi citlivou záležitosti, protože větší povrch předlitku 

vystavený ferostatickému tlaku způsobuje větší ohýbání kolem rohu. 

Závěrem autoři uvádějí, že výrobnost plynule litých sochorů je limitovaná přibližně na 

1 t.h
-1

 a podle výsledku simulace lze říct, že zvětšováním průřezu sochoru nedosáhneme 

výrazného zvětšení výrobnosti. Naopak pro dosažení vyšší výrobnosti jsou doporučeny delší 

krystalizátor a vhodně uspořádané krokové válce. 

 

Obr. 23:  Kritická licí rychlost pro různé délky a průřezy krystalizátorů [14]. 
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3.3 Fyzikální a matematické modelování mezipánve s vířivým prouděním 

V moderní metalurgii mezipánev už neslouží jen jako nádrž a rozdělovač, ale hraje 

důležitou roli ve výrobě čisté oceli díky odstranění některých nežádoucích vměstků. Z tohoto 

důvodu byly v posledních letech vyvíjeny různé zařízení pro řízení toku v mezipánvi. Jedná se 

o přehrady, přepady, turbulentní inhibitory a ucpávky. Dále byly navrženy nové metody v 

procesu plynulého odlévání, např. plazmový ohřev pro udržení správné teploty lití a plynové 

bublinové přepážky pro zlepšení odstranění vměstků adhezními silami. Kromě těchto 

modernizací byla vyvinuta mezipánev s odstředivým prouděním a mezipánev s vířivým 

prouděním. V mezipánvi s odstředivým prouděním je roztavená ocel roztáčená pomocí 

elektromagnetických sil, čímž se zlepšuje odstranění vměstků odstředivou silou. Je to 

energetický velmi náročné, ale i přesto byla mezipánev s odstředivým prouděním komerčně 

využívána při odlévání ocelových bram a bylo ověřeno, že efektivní odstranění vměstků 

probíhá při 40-50 ot.min
-1

. 

Mezipánev s vířivým prouděním vychází z mezipánve s odstředivým prouděním s tím 

rozdílem, že zde není potřebné vnější zařízení pro generování odstředivé síly. Ocel je vedená 

do válcové komory přes tangenciální vtok, kde je translační energie tekuté oceli 

transformována v rotační. Tím dojde nejen k odstranění vměstků, ale také k útlumu 

turbulentního proudu oceli. 

Tato studie [16] zkoumá fyzikální a matematické modely pro jeden proud oceli v 

mezipánvi s vířivým prouděním. Výsledky jsou dále porovnány s mezipánví s turbulentním 

inhibitorem a na základě porovnávání a analýz trajektorií vměstků jsou pak upravovány 

zařízení pro kontrolu průtoku v mezipánvi. Tím se v mezipánvi s vířivým prouděním zvedne 

procento odstraněných vměstků. 

Vlastnosti matematických a fyzikálních modelů jsou znázorněny na Obr. 24 a 

související rozměry jsou uvedeny v Tab. 4. 

 

Tab. 4:  Rozměry matematického a fyzikálního modelu [16]. 

 L1 L2 W1 W2 H HSC DSC Φ 

(mm) 1800 1665 610 480 420 90-260 170-320 30 
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Obr. 24:  Vlastnosti mezipánve s vířivým prouděním [16]. 

 

Všechny numerické simulace v této práci jsou prováděny pomoci programu FLUENT. 

Řídicí rovnice řešené pro průtokové pole jsou standardní rovnice zachování objemu a 

hybnosti. Rovnice pro zpomalení distribučních křivek je běžným druhem rovnice kontinuity. 

Samostatný fázový model je použitý s pozměněnými okrajovými podmínkami pro dráhy 

vměstků. Hladina oceli a stěny mezipánve mají odlišné okrajové podmínky (např. odraz a 

pohlcení) pro kapičky a pevné vměstky. Během simulací trajektorii používáme 

Stokesův-Cunninghamův třecí zákon s Cunninghamovými úpravami. 

Fyzikální model je vytvořen podle reálné průmyslové mezipánve v poměru λ = 1:2,5. 

Je vyroben z průhledného akrylového skla. Experimenty vodních modelů jsou prováděny při 

třech průtokových rychlostech Q1,2,3 = 2; 2,5 a 3 Nm
3
.h

-1
. 

3.3.1 Výsledky simulace 

Pro simulaci vlivu geometrických rozměrů vířivé komory na rotační rychlost byla 

použita řada válcových vířivých komor. Simulace ukazuje, že průměr vířivé komory má 

významný vliv na rozložení rychlosti v ose vířivé komory. Při menším průměru (170-

240 mm) je rychlostní rozložení ve směru osy X shodné s rychlostním rozložením ve směru 

osy Y. Při větších průměrech (280-320 mm) je toto rozložení odlišné. Výsledky simulace 

ukázaly, že maximální rotační rychlost dosažená ve vířivé komoře je ω = 70 ot·min
-1

, což je 

srovnatelné s rychlosti 40-50 ot·min
-1

 v mezipánvi s odstředivým prouděním. S ohledem na 

kriterium podobnosti je maximální dosažitelná rotační rychlost v reálném zařízení 44 ot·min
-1

. 
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Nasimulované proudové čáry oceli v mezipánvi s vířivým prouděním a v mezipánvi s 

turbulentním inhibitorem jsou zobrazeny na Obr. 25 a Obr. 26. Ukázalo se, že proudové čáry 

v mezipánvi s vířivým prouděním jsou mnohem komplikovanější v nárazové zóně. Některé 

proudové čáry vycházející s vířivé komory se vracejí zpět. 

 

Obr. 25:  Proudové čáry v mezipánvi s vířivým prouděním [16]. 

 

 

Obr. 26:  Proudové čáry v mezipánvi s turbulentním inhibitorem [16]. 

 

Simulace trajektorie a odstranění dvaceti representativních drah vměstků u mezipánve 

s vířivým prouděním a u mezipánve s turbulentním inhibitorem je zobrazená na Obr. 27 a 

Obr. 28 Je vidět, že dráhy stejných druhů vměstků jsou odlišné. V mezipánvi s vířivým 

prouděním většina částic má delší dráhu v nárazové zóně. To může zlepšit odstranění vměstků 

do rozhraní ocel-struska. Dále v prostoru nad výtokem je vidět, že vměstky v mezipánvi s 

turbulentním inhibitorem mají větší předpoklad přejit do polotovarů. 

Procento odstranění větších vměstků je v mezipánvi s turbulentním inhibitorem vyšší. 

Je to způsobeno krátkou vzdálenosti mezi přehradou a prvním přepadem nebo mezi přehradou 

a vířivou komorou u mezipánve s vířivým prouděním. Kvůli úzkým prostorám je stoupající 

proud velmi rychlý. V důsledku toho se snižuje předpoklad rozptylu vměstků na rozhraní 

ocel-struska. U mezipánve s vířivým prouděním byly v jedné simulaci pozměněny její 
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parametry. Obě vzdáleností mezi přehradou a prvním přepadem a mezi přepadem a vířivou 

komorou byly zvětšeny o 100 mm. Výsledkem je zlepšený koeficient odstraňováni větších 

vměstků. Procento odstraněných vměstků v jednotlivých mezipánvích je v Tab. 5 

 

Obr. 27:  Trajektorie vměstků u mezipánve s vířivým prouděním [16]. 

 

 

Obr. 28:  Trajektorie vměstků u mezipánve s turbulentním inhibitorem [16]. 

 

Tab. 5:  Procento odstraněných vměstků u jednotlivých druhů mezipánví [16]. 

Průměr vměstků (μm) 

Mezipánev 
20 50 60 80 

S turbulentním inhibitorem (%) 82,00 94,95 97,27 99,10 

S vířivým tokem (%) 86,40 92,30 94,09 97,67 

Upravená s vířivým tokem (%) 89,85 93,68 95,19 97,95 
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4 SHRNUTÍ LITERATURY 

Literatura analyzována v předchozí kapitole byla zaměřena na optimalizaci procesu 

odlévání oceli pomocí numerických simulací. 

První článek [13] zkoumal výsledky simulací tuhnutí ocelového ingotu, která byla 

provedená s využitím tři parametrů: teploty kokily, tvaru staženiny a diagramu 

pórovitosti. Skutečné teploty kokily byly naměřeny pomocí termoelektrických článků 

umístěných v kokile. Pro porovnání simulované staženiny se skutečnosti byly odřezány a 

rozděleny dvě hlavy ingotů. Skutečná pórovitost byla vyhodnocovaná v jednotlivých řezech 

na více jak 1000 místech ingotu. Vlastnosti řídicích procesů licí rychlosti a počáteční teplota 

kokily byly stanoveny v souvislosti s jejich vlivem na kvalitu ingotu. Ukázalo se, že použití 

numerických simulací je poměrně přesné a je určitě vhodnou metodou při kontrole tuhnutí 

ocelového ingotu. V navazujícím výzkumu autoři chtějí simulovat výskyt segregací v ingotu a 

také napětí vznikající při tuhnutí. 

Druhý článek [14] zjišťoval maximální odlévací rychlost plynule litých sochorů a to 

za účelem zvýšení produktivity ZPO. Simulace byla založena na výpočtech vyboulenin pod 

krystalizátorem. Pro výpočty byla použitá metoda konečných prvků. Byla stanovena dvě 

kriteria selhání. Výsledky byly použity k nalezení kritických licích rychlostí, aby se 

předešlo kvalitativním problémům souvisejících s deformací předlitků pod 

krystalizátorem. Celkem bylo provedeno devět simulací pro různé délky a plošné průřezy 

krystalizátorů. Simulace byly provedeny různými licími rychlostmi a následně výhodnoceny 

oběma kriterií selhání. Následně byl zvolen jeden výchozí případ pro další analýzu. 

Kritická licí rychlost pro krystalizátor o průřezu 120 mm a délce 800 mm byla 

stanovena na 5 m·min
-1

 a pro krystalizátor o průřezu 250 mm a délce 500 mm byla stanovena 

na 1,5 m·min
-1

. Ukázalo se, že vyšší licí rychlosti způsobují tenčí a teplejší licí kůru na 

výstupu z krystalizátoru a větší vyboulení předlitku pod krystalizátorem, které může 

vyvolat podélné podpovrchové trhliny v rohové části sochoru. Dále bylo zjištěno, že se 

vzrůstajícím průřezem rapidně klesá kritická licí rychlost. Je to způsobeno vyšším 

tahovým napětím v podpovrchových rohových oblastech následkem většího 

ferostatického tlaku. Naopak se vzrůstající délkou krystalizátoru roste kritická licí 

rychlost díky chladnější a tlustší licí kůře na výstupu z krystalizátoru. Kritické licí rychlosti 

uvedené v této práci jsou užitečnými návody při výběru bezpečné licí rychlosti. 
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Ve třetím článku [16] autoři pomocí fyzikálních a matematických modelů 

simulovali proudění oceli v mezipánvi s vířivým prouděním. Ta byla vyvinuta, aby se 

zlepšilo odstranění vměstků z oceli. Výsledky porovnávali s prouděním oceli v mezipánvi s 

turbulentním inhibitorem. Fyzikální model mezipánve byl vytvořen pro porozumění podstaty 

zkoumaného problému. Vnitřní průtok byl měřen pomoci integrální laserové anemometrie. 

Numerický model vznikl v souladu s modelem fyzikálním, aby bylo možné prozkoumat 

podrobnosti o proudu a rotačním efektu způsobeným vířivou komorou. Numericky byly 

také nasimulovány trajektorie nekovových částic. Bylo zjištěno, že schopnost oddělit malé 

vměstky je vyšší u mezipánve s vířivým prouděním než u mezipánve s turbulentním 

inhibitorem, což je významné zejména při výrobě vysoce kvalitní oceli. Naopak ale větší 

vměstky lépe odstraňuje mezipánev s turbulentním inhibitorem. Proto byla na základě 

mezipánve s turbulentním inhibitorem nasimulována optimalizována mezipánev s vířivým 

prouděním, u které došlo ke zlepšení odstraňování větších nekovových vměstků. V praxi se 

ale ukázalo, že tyto úpravy nejsou vhodné pro mezipánev s vířivým prouděním. 

Vědecké články analyzované v této bakalářské práci jsou jen jednotlivými problémy 

řešenými pro specifické případy. Z důvodu obsahového omezení nemohl být v této práci 

proveden rozbor dalších literatur ohledně problematiky optimalizace technologie odlévání 

oceli pomocí metod numerického modelování. Těchto problémů a jejích řešení pomocí 

numerických simulací je spousta. 

Nad rámec výše analyzované literatury lze ještě zmínit simulaci vedení tepla a 

makrosegregací ve velkých ocelových ingotech [17]. Tato studie představuje první pokus 

použití plně spojitého modelu tuhnutí polykomponentní oceli v průmyslovém měřítku. Je to 

také jedná z mála studií, která porovnává naměřené makrosegregační vzory k výpočtům z 

modelu, který v podstatě nemá nastavitelné parametry. Numerické výsledky zobrazují vývoj 

teploty, rychlost proudění taveniny a koncentrační pole prvků během tuhnutí. Předvídané 

kolísaní makrosegregací uhlíku a síry podél středové vertikální linie je porovnáno s výsledky 

získanými analýzou řezu skutečného ingotu. Ačkoli všeobecně byla získaná dobrá shoda, 

zanedbání sedimentace volných rovnoosých zrn, znemožnilo při numerickém výpočtu 

předvídání oblasti záporné mikrosegregace, která se vyskytuje v dolní části ingotu. Pro 

získání relevantních výsledků bylo zjištěno, že při výpočtech je rovněž nutné uvažovat se 

vznikem staženiny v horní části ingotu a s kolísáním teploty během posledních fázi tuhnutí. 

Autoři očekávají, že tato simulace poslouží jako zkušební případ pro ověření dalších modelů. 
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ZÁVĚR 

Na závěr je nutno konstatovat, že numerické simulace se stávají nedílnou součásti 

všech metalurgických procesů. I když je tento obor pořad ve stadiu vývoje, jeho rychlému 

rozmachu značně napomáhá obrovský pokrok v oblasti výpočetní techniky, která je 

neodlučitelnou součásti všech numerických simulací. 

V první kapitole se ukazuje, že i když lití oceli kokilovou cestou se používá ve světě 

jen v malých ocelárnách a pro speciální druhy oceli, tento způsob odlévání bude mít vždy 

svoje uplatnění. Proti tomu jsou zde vyzdviženy obrovské přednosti odlévaní oceli na zařízení 

plynulého odlévání, které se stále modernizuje a vylepšuje. 

Druhá kapitola nám poskytuje letmý náčrt problematiky modelování a jsou v ní 

uvedeny nejznámější simulační programy s uvedením konkrétních oblastí, ve kterých můžou 

být použity při modelování odlévání oceli. 

Ve třetí kapitole jsou analyzované konkrétní příklady použití simulací. Lze zde 

konstatovat, že i když numerické modelování je stále ještě ve svých začátcích, lze jeho 

aplikaci dosáhnout velmi přesných a uspokojivých výsledků. Je v ní zdůrazněno, že základem 

dobrých výsledků při numerických simulacích je co nejpřesnější zadání vstupních parametrů. 

Čím více je vstupních veličin, tím detailnější a spolehlivější jsou nasimulované výsledky. 

Je možné do budoucna předvídat, že numerické simulace při odlévání a tuhnutí oceli 

se stanou hlavním nástrojem pokroku v této problematice, a že budou dále zkoumány a 

prohlubovány nejen na vysokých školách a ve výzkumných ústavech, ale také v každé větší 

huti, která chce udržet krok s dobou. 
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